


 

ค ำน ำ 
 

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
จัดท าขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2556 – 2560  แผนพัฒนาสามปีฯ จึงเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในห้วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) โดยได้แสดง
รายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีในห้วงระหว่างปี 
2558 - 2560 ส าหรับน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน  
 

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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และพิจารณาถึงความสอดคล้องของแผนพัฒนากับสถานะทางการคลัง และทรัพยากรในการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้วยการจัดเรียงล าดับความส าคัญและความเร่งด่วน
ของโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและมีความจ าเป็นเร่งด่วนมากต้องน าไป
ปฏิบัติก่อน ซึ่งแผนพัฒนาสามปีฯ จะประกอบด้วยโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ด าเนินการเอง และโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืน
ด าเนินการตามที่ระเบียบ กฎหมายก าหนดไว้ รวมถึงโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น จะต้องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน โดย
แผนพัฒนาสามปีฯ ดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ “ร่าง” แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) แล้ว ในคราวการประชุมคร้ังที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน 2557 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558 - 2560) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น  

1 

 

ส่วนท่ี  1 
บทน ำ 

                   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดท า
แผนพัฒนาของตนเอง เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาให้บรรลุไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการ
ในอนาคต และสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ก าหนดองค์กรและกระบวนการการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระยะเวลาแล้วเสร็จของแผนพัฒนา โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าแผนพัฒนา 
รวม 2 แผนด้วยกัน คือ 

1.  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เป็นแผนพัฒนาระยะยาว โดยเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
และจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 
  2. แผนพัฒนำสำมปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี และมีความต่อเนื่องที่เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
สามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น สามารถตอบสนองปัญหา และความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายผู้บริหาร
ท้องถิ่น ภายใต้ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่นนั้น  
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1.1 ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
  (1) เป็นเอกสารที่แสดงถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ชัดเจน และมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ท้องถิ่นจะน าไปด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
  (3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่ท้องถิ่นจะด าเนินการในช่วงระยะเวลา 
สามปี 
  (4) เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รูปภำพที่ 1  แสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนพัฒนำกับกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

แผนการด าเนินงานประจ าปี
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจดัท ำแผนพัฒนำสำมป ี
  (1) เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 
 (2)  เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น  
  (3) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการก ากับ ติดตาม การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุสู่
วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา รวมทั้งใช้ในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ให้เกิดความคุ้มคา่ และประโยชน์สูงสุด   
  (4) ส าหรับเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

1.3 ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 3 ข้อ 18 และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ซึ่ง
สามารถสรุปขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีได้ 6 ขัน้ตอน ดังนี ้
  ขั้นตอนท่ี 1 กำรเตรียมกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีและจัดเก็บข้อมูล  ขั้นตอนนี้
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
   (1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ประเด็นปัญหาส าคัญ และผล
การพัฒนาในปีที่ผ่านมา 
  (2)  การส ารวจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา และวิเคราะห์
สรุปผลความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
  (3) การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา  การวิเคราะห์
ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่น  และประเด็นปัญหาส าคัญ  
  (4) การก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
สภาพการณ์และปัญหาในท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมด าเนินการ ดังนี้ 
        1) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้อ านวยการโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนก่น องค์กรอิสระ องค์กร
ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน และภาคส่วนอ่ืน ๆ ร่วมประชุมเมื่อวันที่ 20 – 22  มีนาคม  2557   
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ณ  โรงแรมอิมพิเรียล ฮิลล์ รีสอร์ท   เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่  และวางแผนพัฒนาได้
ตรงกับบริบทของพื้นที่ แล้วน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  
       2) การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับความต้องการ
พัฒนา ใน 26 อ าเภอ  กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10,000 ราย ได้รับแบบส ารวจคืน จ านวน 4,124 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 41.24 โดยก าหนดประเด็นความต้องการพัฒนาในแบบส ารวจไว้ 11 ประเด็น 
 ขั้นตอนท่ี 2  กำรรวบรวมแผนงำน/โครงกำร  ประสานและรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาจากส่วนราชการ และสถานศึกษาในสังกัด และข้อเสนอความต้องการพัฒนาจากประชาคมท้องถิ่นที่
เสนอผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมถึงโครงการที่ส่วนราชการอ่ืนเสนอขอรับ
เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 ขั้นตอนท่ี 3  กำรวิเครำะห์แผนงำน/โครงกำร การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์กลั่นกรองแผนงาน/โครงการ เพื่อน าไป
จัดท า “ร่าง” แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงาน/โครงการ ดังนี ้
   (1) พิจารณาถึงความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ระยะ 5 ปี พ.ศ.2556 - 2560 
  (2) พิจารณาถึงความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับประเด็นหลักการพัฒนาที่
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เห็นชอบ 

 (3) พิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับสถานะทางการคลังและทรัพยากรใน 
การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
          (4) จัดเรียงล าดับความส าคัญ และความเร่งด่วนของโครงการ กล่าวคือ โครงการที่มี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและมีความจ าเป็นเร่งด่วนมากต้องน าไปปฏิบัติก่อน โดยแยก
ประเภทของโครงการเป็น 4 ประเภท คือ 
   1) โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นด าเนินการเอง 
   2) โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืน
ด าเนินการตามที่มีระเบียบ กฎหมายก าหนดไว้  
   3) โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น รวมทั้งโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
        4) โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณหรือบูรณาการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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  ขั้นตอนท่ี 4  กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ประกอบด้วยกิจกรรม
           (1) การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) โดยกองแผนและงบประมาณ  ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้
น าผลจากขั้นตอนที่  1 - 3  มาจัดท า ร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ .ศ .2558  - 2560)  ตามเค้ าโครงที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ซึ่งประกอบด้วย  6  ส่วน ดังนี ้
  ส่วนที่ 1 บทน า 
  ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
  ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา 
  ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา    
  ส่วนที่ 6 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
  (2)  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมเพื่อพิจารณาจัดท า “ร่าง” แผนพัฒนาสามปี                 
(พ.ศ. 2558 – 2560) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในคราวการประชุม คร้ังที่  2/2557  เมื่อวันที่  24
มิถุนายน 2557   เพื่อตรวจสอบและพิจารณาแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
 

  ขั้นตอนท่ี 5  กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558 - 2560) โดย
ได้น าเสนอ “ร่าง” แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต่อ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในคราวประชุมคร้ังที่ 
2/2557  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ก่อนเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาอนุมัติ 
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
 

  ขั้นตอนท่ี 6 กำรขออนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558 - 2560) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้เสนอ “ร่าง” แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558 - 2560) ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) และแจ้งส่วนราชการและ
สถานศึกษาในสังกัด น าไปใช้เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2557 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ให้ประชาชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน  รวมถึงแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น และส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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กำรเตรียมกำร กำรเตรียมกำร 

รวบรวม รวบรวม / / วิเครำะห ์วิเครำะห ์

ข้อมูล ข้อมูล 

กำรรวบรวมแผนงำน กำรรวบรวมแผนงำน / / โครงกำร โครงกำร 

กำรวิเครำะห์แผนงำน กำรวิเครำะห์แผนงำน / / โครงกำร โครงกำร 

30 
     มิถุนำยน มิถุนำยน     2551 2557 

จัดท ำ จัดท ำ 
    “ “ ร่ำง ร่ำง ” ” 

    แผนพัฒนำสำมปี แผนพัฒนำสำมปี 

พิจำรณำ พิจำรณำ 
    “ “ ร่ำง ร่ำง ” ” 

    แผนพัฒนำสำมปี แผนพัฒนำสำมปี 

อนุมัต ิอนุมัต ิ

ประกำศใช ้ประกำศใช ้

คกก คกก . . พัฒนำองค์กำรบริหำร พัฒนำองค์กำรบริหำร 

ส่วนจังหวัดขอนแก่น ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

คกก คกก . . สนับสนุนกำร สนับสนุนกำร 

จัดท ำแผนพัฒนำ จัดท ำแผนพัฒนำ 
องค์กำรบริหำรส่วน องค์กำรบริหำรส่วน 

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

นำยกองค์กำร นำยกองค์กำร 

บริหำรส่วนจังหวัด บริหำรส่วนจังหวัด 

ขอนแก่น ขอนแก่น 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี     

ตำมระเบียบ ตำมระเบียบ     มท มท . . ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของ ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของ     อปท อปท . .     พ พ . . ศ ศ .2548 .2548 

- - ส่วนรำชกำร ส่วนรำชกำร 

- - เวทีประชำคม เวทีประชำคม 

 
รูปท่ี 2  แสดงขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ.2558-2560)  
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1.4 ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มี เคร่ืองมือในการแปลงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไปสู่การปฏิบัติในช่วงระยะ 3 ปี  ที่ตรงกับประเด็นปัญหาเร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น ที่ครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติ และเชื่อมโยงกับแนวนโยบายการพัฒนาใน
ระดับต่าง ๆ  ส าหรับน ามาใช้ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่สอดคล้องกับสถานะการคลังและ
ขีดความสามารถของทรัพยากรด้านการบริหารจัดการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน  
  (2) ใช้เป็นเคร่ืองมือในการประสานและบูรณาการการด าเนินโครงการพัฒนาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น  
  (3) ใช้ในการก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
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ส่วนที่  2 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญ 

 พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 หมวด 1 มาตรา 8 ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดเขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่เขตจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดใหญแ่ห่งหน่ึงในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งเขตจังหวัดขอนแก่น โดยจังหวัด
ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภูมิภาค     และอยู่กลางกลุ่มความร่วมมือของประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (The Greater Makong Subregion Cooperation : GMSC) ประกอบด้วยประเทศไทย 
สปป.ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม และมณฑลยูนานของจีน และยังเป็นจุดตัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2 ที่เชื่อมระหว่างทิศเหนือและทิศใต้ (Eastern Sea Board : ESB) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ที่เชื่อม
ระหว่างทิศตะวันออกและตะวันตก (East – West Economic Corridor) จึงท าให้ขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลาง
การคมนาคมขนส่งในภูมิภาคและประตูสู่อินโดจีน นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่น และส านักงานส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงานนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางของการจัดประชุม  
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานประชุมนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้า  หรือขอนแก่นนคร
แห่ง MICE  (Meeting Incentive Convention and Exhibition)   และขอนแก่นยังเป็นเมืองศูนย์กลางการ
พัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านการศึกษา การสาธารณสุข การบริการ การเงิน
การธนาคาร และการประชุมสัมมนา  เป็นต้น  ซึ่งสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของจังหวัด
ขอนแก่น พอสรุปได้ดังนี้ 
 

 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ลักษณะท่ัวไป 

1.1 ท่ีตั้ง 
    จังหวัดขอนแก่นตั้ งอยู่บ ริ เวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่สู งกว่า

ระดับน้ าทะเลปานกลาง ระหว่าง 100-200 เมตร มีระยะห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)  445 กิโลเมตร หรือทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-หนองคาย 450 กิโลเมตร มีพื้นที่ 
10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,803,744 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้  
  ทิศเหนือ           ติดต่อกับ         จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวล าภู 
  ทิศใต้                ติดต่อกับ         จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม 
  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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1.1.2 ภูมิประเทศ 

  1) บริเวณท่ีสูงทางตะวันตก  ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ภูเขาในเทือกเขาดงพญาเย็น 
บางส่วนเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นถึงลอนเล็ก สภาพภูมิประเทศแบบนี้ครอบคลุมบริเวณอ าเภอสีชมพู          
ภูผาม่าน  ภูเวียง หนองเรือ อุบลรัตน์ และพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของอ าเภอเขาสวนกวาง น้ าพอง เมือง บ้าน
ฝาง และมัญจาคีรี 

       2) บริเวณท่ีราบสูงตอนกลาง  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื่น มีทั้งดอนสลับที่นา
บางส่วนเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ สภาพภูมิประเทศแบบนี้ครอบคลุมบริเวณอ าเภอกระนวนตอนกลาง และบริเวณ
ตะวันออกของอ าเภอเขาสวนกวาง อ าเภอน้ าพอง และพื้นที่ทางทิศเหนือของอ าเภอเมือง 

      3) บริเวณแอ่งโคราช ส่วนใหญ่เปน็พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น มีทั้งดอนสลับที่นา และบางส่วนเป็นที่
ราบลุ่ม บางส่วนเป็นพื้นที่สูง บริเวณนี้บางส่วนอยู่ในลุ่มน้ าชีครอบคลุมบริเวณตอนกลางถึงตอนล่างของ
อ าเภอเมือง มัญจาคีรี ตอนล่างของอ าเภอบ้านฝาง และครอบคลุมพื้นที่อ าเภอพระยืน บ้านไผ่ ชนบท แวง
ใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง เปือยน้อย และพล 

 
 1.1.3 สภาพภูมิอากาศ   
  ในรอบปี 2555 อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 39.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 26 เมษายน  และ
อุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ 15.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์  และในปี  2556  (นับถึง 31 มีนาคม  2556) 
อุณหภูมิสูงสุดได้ 40.5  องศาเซลเซียส เมื่อวันที่  3  เมษายน 2555 และอุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ 14.7 องศา
เซลเซียส เมื่อวันที่ 1  มกราคม  2555 โดยในรอบ 5  ปี สามารถเปรียบเทียบอุณหภูมิได้ตามตารางท้ายนี้  
(ที่มา  :  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2556) 
 

ตารางที่  1  อุณหภูมิเปรียบเทียบย้อนหลงั 5 ปี  (2551 – 2555) 
 

ปี พ.ศ. อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด อุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 

38.5 
39.6 
41.2 
39.3 
39.0 

11.9 
10.2 
13.5 
11.6 
15.0 

25.2 
24.9 
27.35 
25.45 

27 
 

หมายเหตุ      1. อุณหภูมิสูงสุด หรือต่ าสุด คือ ค่าของอุณหภูมิสูงที่สุดหรือต่ าที่สุดที่ตรวจวัดได้ในช่วงเวลา   
24  ชั่วโมง (เวลา 07.00 น.วันน้ี ถึง เวลา 07.00 น.วันพรุ่งนี)้ 

                    2. อุณหภูมิเฉลี่ยของปี คือ ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ทุกคร้ังในเวลา 1 ปี 
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ปริมาณน้ าฝน  :  สถิติข้อมูลปริมาณน้ าฝนของจังหวัดขอนแก่น โดยสถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น 
เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (2551-2555) ฝนตกมากที่สุดปี 2551 วัดได้  1,942.8  มิลลิเมตร จ านวนวันที่ฝนตก   
132 วัน  ฝนตกน้อยที่สุดในปี 2552  วัดได้ 1,039.20  มิลลิเมตร  จ านวนวันที่ฝนตก 108 วัน  

 
ตารางที่ 2 จ านวนปริมาณน้ าฝนเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี   (2551 - 2555) 

 

 
 
 
 
 
 

1.2 สังคมและการปกครอง 
1.2.1 การปกครอง   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ได้แบ่งการบริหาร 

ราชการแผ่นดิน เป็น 3 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยจังหวัด
ขอนแก่นมีส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ดังน้ี 
      1)  ราชการส่วนภูมิภาค 
      - ราชการส่วนภูมิภาค  33  ส่วนราชการ  
       - การปกครองแบ่งออกเป็น 26  อ าเภอ  198  ต าบล  2,331 หมู่บ้าน  389 ชุมชน            
           (ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) 
                  2)  ราชการส่วนท้องถิ่น  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 225 แห่ง แยกเป็น 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1            แห่ง 
- เทศบาลนคร                 1            แห่ง คือ เทศบาลนครขอนแก่น 
- เทศบาลเมือง             6            แห่ง คือ เทศบาลเมืองเมืองพล   
   เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลเมืองกระนวน 
   และเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม 
- เทศบาลต าบล                            68  แห่ง 
- องค์การบริหารส่วนต าบล        149  แห่ง  

                 3) ราชการส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ  208  หน่วยงาน 

          (ที่มา : ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 2555) 

 
 

ปี พ.ศ. ปริมาณน้ าฝน (มม.) จ านวนวันที่ฝนตก 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 

1,942.8 
1,248 
1,341.6 
1,652.4 
1,200 

132 
120 
120 
156 
120 
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1.2.2 ประชากร 
           ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม 2555  จังหวัดขอนแก่นมี
ประชากร จ านวน 1,774,816 คน แยกเป็นชาย  879,360  คน  หญิง 895,456 คน อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด 
คือ อ าเภอเมืองขอนแก่น มีจ านวน 391,698  คน  ส่วนอ าเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อ าเภอเวียงเก่า มี
จ านวน  19,837  คน แสดงตามตารางที่ 3 

 

ตารางที่   3    แสดงข้อมูลท้องที่และประชากรในจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2556 

 
 

ที ่
  

อ าเภอ 
  

ต าบล 
  

หมู่บ้าน 
  

พื้นที ่
(ตร.กม.) 

ห่างจาก 
เทศบาล 

ประชากร (คน) 

หลังคา
เรือน 

จังหวัด 
(กม.) ชาย หญิง รวม 

1 เมืองขอนแก่น 17 282 953.39 1 11 192,189 204,333 396,522 171,235 

2 บ้านฝาง 7 75 333.988 33 4 27,273 27,191 54,464 16,211 

3 พระยืน 5 53 171.973 30 3 16,969 17,565 34,534 9,747 

4 หนองเรือ 10 149 673.81 45 4 46,434 46,988 93,422 25,013 

5 ชุมแพ 12 135 510.889 82 4 61,220 62,131 123,351 38,487 

6 สีชมพู 10 115 529.041 114 3 39,138 39,130 78,268 22,426 

7 น้ าพอง 12 168 828.686 43 5 56,723 57,043 113,766 32,044 

8 อุบลรัตน ์ 6 71 487.758 50 3 22,288 22,253 44,541 11,487 

9 กระนวน 9 98 322.017 66 4 39,245 39,520 78,765 22,181 

10 บ้านไผ ่ 10 110 477.7 44 2 50,016 51,198 101,214 31,636 

11 เปือยน้อย 4 32 172.978 80 2 10,045 9,936 19,981 5,021 

12 พล 12 132 872.936 74 1 43,274 44,020 87,294 25,084 

13 แวงใหญ ่ 5 52 189.069 72 1 14,573 14,981 29,554 7,425 

14 แวงน้อย 6 74 283.604 96 2 20,983 21,159 42,142 11,459 

15 หนองสองห้อง 12 137 514.504 96 1 39,055 39,031 78,086 20,374 

16 ภูเวียง 11 114 907.613 65 1 35,981 36,104 72,085 19,326 

17 มัญจาคีร ี 8 118 735.686 58 2 35,684 36,054 71,738 20,946 

18 ชนบท 8 80 404.286 55 1 23,960 24,893 48,853 13,510 

19 เขาสวนกวาง 5 56 329.865 49 2 19,241 18,993 38,207 10,444 

20 ภูผาม่าน 5 42 284.609 109 1 11,444 11,364 22,808 6,420 

21 ซ าสูง 5 35 116.678 29 1 11,734 11,913 23,647 6,436 
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อ าเภอ 
  

ต าบล 
  

หมู่บ้าน 
  

พื้นที ่ 
(ตร.กม.) 

ห่างจาก 

เทศบาล 
  

ประชากร (คน) 

หลังคา
เรือน 

ที ่
  

จังหวัด 
(กม.) ชาย หญิง รวม 

22 โคกโพธ์ิไชย 4 40 238.824 67 4 12,757 12,730 25,487 7,211 

23 หนองนาค า 3 35 158.897 83 - 11,878 11,920 23,798 5,945 

24 บ้านแฮด 4 46 205.162 37 3 16,293 16,421 32,717 9,334 

25 โนนศิลา 5 46 182.204 65 1 13,292 13,193 26,485 7,271 

26 เวียงเก่า 3 36 286 78 - 9,926 10,000 19,926 5,101 

  รวม 198 2,331 -  - 66 881,591 900,064 1,781,655 561,774 
 
ที่มา :  1. ข้อมูลเขตการปกครอง จากที่ท าการปกครองจงัหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
           2. ข้อมูลประชากรและหลงัคาเรือน จาก web site กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

1.2.3 การศึกษา 
     ในปีการศึกษา 2557 จังหวัดขอนแก่นมีสถานศึกษาของภาครัฐในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รวม       
1,064 แห่ง มีนักเรียนรวม 206,816 คน และครู รวม 13,799 คน  ดังแสดงตามตารางที่ 4  

ตารางที่   4   แสดงจ านวนครูและนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                     ขอนแก่น เขต 1 -5 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ปีการศึกษา 2555 
 

เขตพื้นที่การศึกษา จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนครู 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 178 26,883 1,914 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 211 23,867 1,829 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 207 20,081 1,658 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 186 24,321 1,871 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 282 39,868 2,628 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 22 71,841 3,899 

รวม 6 เขต 1,086 206,816 13,799 
 

ที่มา : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 – 5, ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
          มัธยมศึกษา เขต 25 
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  สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 
(ปีการศึกษา 2558) มีสถานศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวม 19 แห่ง 
ข้าราชการครู รวม 537 คน และนักเรียน รวม 11,076 คน ดังแสดงตามตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  แสดงจ านวนครูและนักเรียนของโรงเรียนที่ถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

ชื่อโรงเรียน 
ปีที่ถ่ายโอนมา
สังกัด อบจ.
ขอนแก่น 

ก่อนถ่ายโอน (คน) หลังถ่ายโอน (คน) 

จ านวนครู จ านวนนักเรียน จ านวนครู จ านวนนักเรียน 

1. บ้านหนองเส้ียว อ.หนองสองหอ้ง ถ่ายโอนปี 2549 2 67 7 424 
2. เมืองพลพิทยาคม อ.พล ถ่ายโอนปี 2549 93 3,065 142 3,182 
3. บ้านคขูาด (สถิตอุปถัมภ์) อ.พล  ถ่ายโอนปี 2549 10 256 16 359 
4. ศรีเสมาวิทยาเสริม อ.บ้านฝาง ถ่ายโอนปี 2550 12 288 18 454 
5. พิศาลปุณณวิทยา อ.เมือง ถ่ายโอนปี 2550 21 422 27 439 
6. พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อ.น้ าพอง  ถ่ายโอนปี 2550 9 167 12 158 
7. หนองโนประชาสรรค์ อ.กระนวน ถ่ายโอนปี 2550 19 374 19 349 
8. พูวัดพิทยาคม อ.อุบลรัตน ์ ถ่ายโอนปี 2550 11 248 14 113 
9. ซ าสูงพิทยาคม อ.ซ าสูง ถ่ายโอนปี 2550 23 636 34 508 
10. โคกสูงประชาสรรพ์ อ.น้ าพอง ถ่ายโอนปี 2550 6 264 12 101 
11. สีชมพูศึกษา อ.สีชมพู ถ่ายโอนปี 2550 47 2,074 72 1,812 
12. มัธยมหนองเขียด อ.ชุมแพ ถ่ายโอนปี 2550 5 259 14 216 
13. โนนหันวิทยายน อ.ชุมแพ ถ่ายโอนปี 2550 39 941 48 1,135 
14. แท่นศิลาทิพย์ศึกษา อ.ชนบท ถ่ายโอนปี 2550 12 225 11 207 
15. พระยืนวิทยาคาร อ.พระยืน ถ่ายโอนปี 2551 25 445 26 401 
16. เปรมติณสูลานนท์ อ.น้ าพอง ถ่ายโอนปี 2551 22 503 19 227 
17. นางิ้ววิทยาสรรค์ อ.เขาสวนกวาง ถ่ายโอนปี 2551 15 392 17 590 
18. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย อ.โคกโพธ์ิไชย ถ่ายโอนปี 2551 10 293 11 211 
19. โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม อ.ซ าสูง ถ่ายโอนปี 2551 21 300 18 190 

รวม 402 11,219 537 11,076 
 

ที่มา : ส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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1.2.4 ศาสนา 
   สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่ตั้งในจังหวัดขอนแก่น มี 1,312 แห่ง  ประกอบด้วย  วัด  

1,276  แห่ง โบสถ์คริสต์ 58 แห่ง มัสยิด 7 แห่ง และสุเหร่า 2 แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 
26 แห่ง มหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง (ที่มา : ส านักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 2555) 
   การด า เนินงานในด้ านการส่ง เสริม  และอนุ รักษ์วัฒนธรรม ได้จัดให้มีศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ านวน 138 แห่ง โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 45 แห่ง แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม    12 แห่ง ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 79 แห่ง ศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา 26 แห่ง องค์กร
เครือข่ายทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย สภาวัฒนธรรมจังหวัด 1 แห่ง สภาวัฒนธรรมอ าเภอ 26 แห่ง สภา
วัฒนธรรมต าบล 199 แห่ง สภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน 2,337 แห่ง (ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 
2555) 
 

   1.2.5 การสาธารณสุข   
           1) มีสถานบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาล 31 แห่ง เป็นโรงพยาบาลสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 22 แห่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 แห่ง กระทรวงกลาโหม 1 แห่ง กรม
อนามัย   1 แห่ง กรมสุขภาพจิต 1 แห่ง กรมการแพทย์ 1 แห่ง เอกชน 3 แห่ง  

1.1) สถานบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
      1. โรงพยาบาลขอนแก่น   (รพศ.)   ขนาด  867  เตียง   1  แห่ง    
      2. โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น (รพท.)  ขนาด  250  เตียง   1  แห่ง 
      3. โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120  เตียง   1  แห่ง 

      ขนาด   90  เตียง   2  แห่ง   
      ขนาด   60  เตียง   5  แห่ง  
      ขนาด   30  เตียง  12 แห่ง  

               4. โรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่                                  4  แห่ง  
        5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล                 248 แห่ง  
        6.  ศูนย์แพทย์ (สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น)      6 แห่ง 
          (ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง  ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร  ศูนย์แพทย์มิตรภาพ และ 
ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองแวง พระอารามหลวง  ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 บ้านโนนชัย  ศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 5 บ้านหนองใหญ่)  

             7. ศูนย์อนามัยที่ 6  
                  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   ขนาด   60  เตียง  1   แห่ง 
            8. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น        ขนาด 140  เตียง  1  แห่ง 
            9. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์    ขนาด  372  เตียง  1  แห่ง 
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  1.2) สถานบริการสาธารสุข สังกัดกระทรวงอ่ืน 
      1. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     ขนาด 1,220 เตียง  1 แห่ง 
          2. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
       ขนาด   200 เตียง  1 แห่ง 
          3. โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร   ขนาด    30  เตียง  1 แห่ง 
      4. ศูนย์บริการสาธารสุขสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น     1 แห่ง 
             (ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 เทศบาลนครขอนแก่น) 

1.3) สถานบริการสาธารณสุขเอกชน 
1. โรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง ได้แก่ 
    (1) โรงพยาบาลขอนแก่นราม   ขนาด  199  เตียง 
   (2)  โรงพยาบาลราชพฤกษ์   ขนาด   50   เตียง 
   (3)  โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น   ขนาด   89  เตียง 
2.  คลินิกเวชกรรม             211  แห่ง 
3.  คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง               85  แห่ง 
4.  คลินิกทันตกรรม               70  แห่ง 
5.  คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง    3  แห่ง 
6.  คลินิกเทคนิคการแพทย์               12  แห่ง 
7.  คลินิกกายภาพบ าบัด    5  แห่ง 
8.  คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์             136  แห่ง 
9.  คลินิกการแพทย์แผนไทย               15  แห่ง 

                                 10.  คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์    1  แห่ง 
     11.  สหคลินิก    4  แห่ง 
     12.  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน             271  แห่ง 
     13.  ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ               65  แห่ง 
     14.  ร้านขายยาแผนโบราณ              48  แห่ง 
      1.4) หน่วยงานบริหารและศูนย์วิชาการ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
   (1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น    1  แห่ง 
       (2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ               26  แห่ง 
       (3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
       (4) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดขอนแก่น 
   (5) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 
   (6) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น 
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   (7) ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น 
       (8)  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 2 ขอนแก่น 
                                   (9)  สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  2) ปัญหาด้านสาธารณสุข  
                          2.1) สาเหตุการป่วยของผู้ป่วย จังหวัดขอนแก่น ปี 2557  
     ตารางท่ี 6  แสดงสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก จังหวัดขอนแก่น  ปี 2557 

ล าดับ สาเหตุการป่วย อัตราการป่วย : แสน ปชก. 
1 โรคระบบหายใจ 21,641.23 
2 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม 21,207.81 
3 โรคระบบไหลเวียนเลือด 18,438.31 
4 โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเน้ือยึดเสริม 15,583.77 
5 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 13,260.26 
6 โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 4,928.28 
7 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 4,876.65 
8 โรคติดเชื้อและปรสิต 4,732.51 
9 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 4,177.80 
10 โรคระบบประสาท 2,237.13 

  ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.2557 
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                           2.2) โรคที่ต้องเผ้าระวังทางระบาดวิทยา  

 

     ตารางท่ี 7  แสดงสาเหตุการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  10 อันดับแรก จังหวัดขอนแก่น            
                      ปี 2557 

อันดับ โรคระบาด 
จ านวน 
(ราย) 

อัตราต่อแสนประชากร 
อ าเภอที่มี
จ านวนป่วย
สูงสุด 

อ าเภอที่มีอัตรา
ป่วยสูงสุด 

1 อุจจาระร่วง 16,564 933.28 เมือง อุบลรัตน์ 
2 ไข้หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ   6,541 368.55 เมือง แวงน้อย 
3 ปอดบวม 3,788 213.43 เมือง มัญจาคีรี 
4 อาหารเป็นพิษ 3,765 212.13 เมือง ชนบท 
5 ตาแดง 2,204 124.18 น้ าพอง แวงน้อย 
6 สุกใส 1,551 87.39 เมือง อุบลรัตน์ 
7 มือ เท้า ปาก 773 43.55 เมือง น้ าพอง 
8 ไข้หวัดใหญ่ 666 37.53 เมือง มัญจาคีรี 
9 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 323 18.2 เมือง แวงใหญ่ 
10 ไข้เลือดออก 95 5.35 เมือง บ้านแฮด 

ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค.-30 ม.ิย.2557 

 1.2.6  อาชญากรรมและยาเสพติด 

 (1) อาชญากรรม 
สถานภาพอาชญากรรมของต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  เปรียบเทียบ (รอบ 6 เดือน)      

ต.ค.54-มี.ค.55 และ ต.ค.55-มี.ค.56 
ตารางท่ี 8  แสดงจ านวนคดีอาญา 5 กลุ่ม (รอบ 6 เดือน)ต.ค.54-มี.ค.55 และ ต.ค.55-มี.ค.56 

รอบ 6 เดือน กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 
ต.ค.54-ม.ีค.55 36 261 400 314 4,035 
ต.ค.55-ม.ีค.56 33 218 382 309 4,709 

 
กลุ่มที่ 1 (คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ) 
ต.ค.54 – มี.ค.55 เกิด 26 จับ 21 (80.77 %) 
ต.ค.55 – มี.ค.56 เกิด 33 จับ 24 (72.73 %) คดีเพิ่มขึ้น 
ผลการจับกุมไม่บรรลุเป้า (เป้า 75.07 % ) 
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ตารางท่ี 9  แสดงจ านวนคดีอาญากลุ่มที่ 1 (คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ) 
รอบ 6 เดือน ฆ่าผู้อื่น ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ลักพา วางเพลิง 
ต.ค.54-มี.ค.55 17 2 5 0 2 
ต.ค.55-มี.ค.56 22 2 7 0 2 

 
กลุ่มที่ 2 (คดีเป็นความผิดต่อชีวิต ร่างการและเพศ) 
ต.ค.54 – มี.ค.55 เกิด 261 จับ 195 (74.71 %) 
ต.ค.55 – มี.ค.56 เกิด 218 จับ 134 (61.47 %) คดีลดลง 
ผลการจับกุม บรรลุเป้า (เป้า 61.63 % ) 

ตารางท่ี 10  แสดงจ านวนคดีอาญากลุ่มที่ 2 (คดีเป็นความผิดต่อชีวิต ร่างการและเพศ) 
รอบ ๖เดือน ฆ่าผู้อื่น ฆ่าไม่เจตนา ประมาทท าให้

ตาย 
พยายามฆ่า ท าร้าย

ร่างกาย 
ข่มขืน 

ต.ค.54-มี.ค.55 17 11 4 37 151 41 
ต.ค.55-มี.ค.56 22 5 1 35 105 50 

 
กลุ่มที่ 3 (คดีที่เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือประทุษร้ายต่อทรัพย์) 

 ต.ค.54 – มี.ค.55 เกิด 400 จับ 252 (63.00 % ) 
 ต.ค.55 – มี.ค.56 เกิด 382 จับ 211 (55.24 %) คดีลดลง 
 ผลการจับกุมไม่บรรลุเป้า (เป้า 56.79 %) 

ตารางท่ี 11  แสดงจ านวนคดีอาญากลุ่มที่ 3 (คดีที่เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือประทุษร้ายต่อทรัพย์) 
รอบ 6 เดือน ลักทรัพย์ วิ่งราว

ทรัพย์ 
รีดเอา
ทรัพย์ 

กรรโชค
ทรัพย์ 

ชิงทรัพย์
บาดเจ็บ 

ชิงทรัพย์
ไม่

บาดเจ็บ 

ปล้น
ทรัพย์ 

รับ
ของ
โจร 

ท าให้เสีย
ทรัพย์ 

ต.ค.54-ม.ีค.55 351 7 1 3 3 2 2 2 29 
ต.ค.55-ม.ีค.56 326 25 0 0 2 5 2 0 22 
 
กลุ่มที่ ๔ (คดีที่น่าสนใจ) 
ต.ค.54 – มี.ค.55 เกิด 314 จับ 118 (37.58 %) 
ต.ค.55 – มี.ค.56 เกิด 309 จับ 87 (28.16 %) คดีลดลง 
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ตารางท่ี 12  แสดงจ านวนคดีอาญากลุ่มที่ 4 (คดีที่น่าสนใจ) 
รอบ ๖ เดือน โจรกรรม

จักรยาน 
ยนต์ 

โจรกรรม
รถยนต์ 

โจรกรรม
โค กระบือ 

โจรกรรม
เครื่องมือ
เกษตร 

ปล้น   
ชิงรถ
โดยสาร 

ลักพา ข่มขืน
ฆ่า 

ฉ้อโกง
ทรัพย์ 

ยักยอก
ทรัพย์ 

ต.ค.54-มี.ค.55 82 25 1 0 0 0 0 90 116 
ต.ค.55-มี.ค.56 69 25 3 1 0 0 0 91 120 
 
กลุ่มที่ 5 (คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย) 
ต.ค.54-มี.ค.55 จับ 4,035 
ต.ค.55-มี.ค.56 จับ 4,709 ผลการจับกุมเพิ่มขึ้น 

ตารางท่ี 13  แสดงจ านวนคดีอาญากลุ่มที่ 5 (คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย) 
รอบ ๖ เดือน ปีน 

ธรรมดา 
สง 
คราม 

วัตถ ุ
ระเบิด 

การ
พนัน
ทั่วไป 

สลาก 
กิน
รวบ 

ยาเสพ
ติด 

 

ค้า 
ประเวณี 

สถาน 
บริการ 
 

โรงแรม ส่ิงลามก 

ต.ค.54-มี.ค.55 198 6 9 541 87 3,186 0 6 0 2 
ต.ค.55-มี.ค.56 378 3 12 692 123 3,471 14 13 0 3 

 
(1) ปัญหาด้านยาเสพติด 
      เน่ืองจากจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ดังนั้น 

ปัญหาด้านยาเสพติดจึงเป็นลักษณะของเส้นทางผ่านเพื่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ โดยยาเสพติดจะมีทั้ง แอมเฟตา
มีน กัญชาแห้ง-สด กระท่อม สารระเหย และยาไอซ์ 
ตารางท่ี  14  แสดงสถิติคดียาเสพติด  จังหวัดขอนแก่น  ปี 2551-2556 

ปี จ านวนคดี จ านวนผู้ต้องหา (คน) 
2551 1,797 1,912 
2552 2,154 2,310 
2553 2,472 2,641 
2554 3,582 3,748 
2555 5,949 6,101 
2556 3,379 3,484 

ข้อมูล  ณ  เดือนมีนาคม 2556 
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 2.6 คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ปี 2556 
   ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจ าเป็น
ของคนในครัวเรือนในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าเอาไว้ว่า คนควรจะมี 
คุณภาพชีวิตในแต่ละเร่ืองอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ 

   จากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2556 ในเขตพื้นที่ชนบท จ านวน 26 อ าเภอ 193 ต าบล 2,178 หมู่บ้าน 
245,632  ครัวเรือน  ประชากรที่อาศัยอยู่จริง 965,744 คน แยกเป็นชาย จ านวน 473,184 คน คิดเป็นร้อยละ 49  
เป็นหญิง 492,560 คน คิดเป็นร้อยละ 51  พบว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทตามเคร่ืองชี้วัด จปฐ. 
จ านวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด ปรากฏว่า บรรลุเป้าหมาย 21 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด  

ในห้วงระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
ข้อมูล จปฐ. มีจ านวน 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2556 จ านวน 5 อันดับแรก  
1. ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือนติดต่อกัน 
2. ตัวชี้วัดที ่16 เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
3. ตัวชี้วัดที่ 17  เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  
4. ตัวชี้วัดที่ 18 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า   
5. ตัวชี้วัดที่ 19 เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท า 
 

ในปี 2556  ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 56,655 บาทต่อคนต่อปี อ าเภอที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุด 
ได้แก่ อ าเภอเวียงเก่า 48,182 บาทต่อคนต่อปี ส่วนอ าเภอที่มีรายได้เฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอเมืองขอนแก่น 
มีรายได้เฉลี่ย 68,674 บาทต่อคนต่อปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   

 22 ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญ 

        ตารางท่ี 15  แสดงรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีรายอ าเภอ ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2554-2556) 

ท่ี อ ำเภอ 
รำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บำท) 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
1 เวียงเก่า 43,151 46,358 48,182 
2 ซ าสูง 54,868 44,693 49,444 
3 แวงใหญ่ 44,782 46,740 50,009 
4 หนองสองห้อง 44,668 46,924 50,691 
5 แวงน้อย 46,945 48,426 50,753 
6 บ้านแฮด 45,612 48,426 51,090 
7 ชนบท 45,167 50,445 51,225 
8 สีชมพู 44,360 52,142 51,419 
9 เขาสวนกวาง 43,659 48,783 51,512 
10 ภูเวียง 43,860 50,980 51,628 
11 ชุมแพ 43,640 49,182 53,396 
12 พล 50,983 48,043 53,753 
13 กระนวน 42,778 54,551 55,777 
14 หนองเรือ 46,434 54,024 55,837 
15 โคกโพธิ์ไชย 50,244 53,558 56,384 
16 บ้านฝาง 50,051 54,537 56,672 
17 หนองนาค า 44,942 55,746 56,892 
18 บ้านไผ่ 48,194 51,114 57,168 
19 ภูผาม่าน 45,961 51,609 57,628 
20 พระยืน 53,179 58,828 58,123 
21 มัญจาคีรี 51,597 54,142 58,286 
22 อุบลรัตน์ 51,431 53,959 59,670 
23 น  าพอง 55,435 57,269 59,861 
24 โนนศิลา 41,057 50,579 60,719 
25 เปือยน้อย 53,164 57,416 61,257 
26 เมืองขอนแก่น 58,987 65,409 68,674 

รำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 49,460 52,072 56,655 
 
 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   

 23 ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญ 

ตารางท่ี 16   สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด พ.ศ. 2556  จังหวัดขอนแก่น 

ตัวชี้วัดข้อมลูความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จ านวนที่ส ารวจ 

ทั้งหมด 
ผ่านเกณฑ ์ เป้าหมาย 

ปี 55-59 
ผลการเปรียบเทียบ 

 จ านวน ร้อยละ 

 
หมวดที่ 1 สขุภาพดี  (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี)  

1. เดก็แรกเกิดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า 2,500 กรัม 
2. เดก็แรกเกิดถงึ12ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางฯ 

3. เดก็แรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 
4. ทุกคนในครัวเรือนได้กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น 

6. คนอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไปออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที 

 
 

8,077 คน 
128,979 คน 
 6,165 คน 

 245,632 คน 
             245,632 คน 

539,695 คน 
917,084 คน 

 
 

8,011 คน 
128,979 คน 
3,469 คน 

239,172 คน 
241,171 คน 
537,260 คน 
915,490 คน 

 
 

99.18 
100 
56.27 
97.37 
98.18 
99.55 
99.83 

 
 
95 
100 
60 
96 
96 
90 
95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) 

8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 

9. ครัวเรือนมีน้ าสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 
10. ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี 
11.ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถกูสุขลกัษณะ 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
15. ครัวเรือนมีความอบอุ่น 

 
 

245,632 คร. 
245,632 คร. 
245,632 คร. 
245,632 คร. 
245,632 คร. 
245,632 คร. 
245,632 คร. 
245,632 คร. 

 
 

245,314 คร. 
245,286 คร. 
245,264 คร. 
243,946 คร. 
244,316 คร. 
244,039 คร. 
245,112 คร. 
244,981 คร. 

 
 

99.87 
99.86 
99.85 
99.31 
99.46 
99.35  
99.79  
99.73 

 
 

90 
96 
97 
96 
85 
99 
99 
90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   

 24 ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญ 

ตัวชี้วัดข้อมลูความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จ านวนที่ส ารวจ 

ทั้งหมด 
ผ่านเกณฑ ์ เป้าหมาย 

ปี 55-59 
ผลการเปรียบเทียบ 

 จ านวน ร้อยละ 
 

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา  (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) 
16. เดก็อายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
17. เดก็อายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า  
19. เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ทีไ่ม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท า 
20. คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 

 
 

29,974 คน 
105,648 คน 
13,063 คน 

175 คน 
608,182 คน 

 
 

29,905 คน 
105,572 คน 
12,888 คน 

140 คน 
607,623 คน 

 
 

99.77 
99.93 
98.63 
80 

99.91 

 
 

100 
100 
100 
85 
100 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า   
21. คนอายุ 15-60 ปี มีอาชีพและมีรายได้ 
22.คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ  30,000 บาทต่อปี 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 

 
 

589,902 คน 
125,981 คน 
245,632  คร. 
245,632  คร. 

 
 

580,635 คน 
123,503 คน
242,505 คร. 
244,213 คร. 

 
 

98.43 
98.03 
98.73 
99.42 

 
 

98 
95 
70 
80 

 
 
 
 
 
 

 
หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย   
25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา(ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว) 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัตกิิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ 
28. คนสงูอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชนหรือภาครัฐ 
29. คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชนหรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
 

  965,744 คน 
  965,744 คน 
917,084 คน 
145,784 คน 
8,114 คน 

245,632 คร. 

 
 

923,940 คน 
903,393 คน 
913,656 คน 
145,765 คน 
8,097 คน 

245,440 คร. 

 
 

95.67 
93.54 
99.63 
99.99 
99.79 
99.92 

 
 

100 
90 
100 
90 
90 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  :  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 



บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

25 

 

  2.7 ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2556 จังหวัดขอนแก่น 

 จากการจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค ปี 2556  จ านวน 26 อ าเภอ 195 ต าบล 2,178 หมู่บ้าน จ านวน
ราษฎร 977,704 คน จ านวนครัวเรือน 249,740 ครัวเรือน พบว่า จังหวัดขอนแก่น ไม่มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 
1 (ล้าหลัง) มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง) จ านวน 306 หมู่บ้าน  และหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 
(ก้าวหน้า) จ านวน 1,872 หมู่บ้าน 

 โดยตัวชี้วัดที่มีปัญหาของจังหวัดขอนแก่น จากจ านวนทั้งสิ้น 33  ตัวชี้วัด  มีปัญหาที่ควร
ได้รับการแก้ไขเรียงจากจ านวนหมู่บ้านที่เป็นปัญหาจ านวนมากไปหาน้อย ดังแสดงตามตารางที่ 17 

ตารางท่ี 17  ตัวชี้วัดที่มีปัญหาของจังหวัดขอนแก่น (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
ล าดับ
ปัญหา 

ดัชนีชี้วัด 
หมู่บ้านท่ีมีปัญหา 

จ านวน ร้อยละ 
1. ตัวชี้วัดท่ี 18 การได้รับการศึกษา  906 41.60 
2. ตัวชี้วัดท่ี 21 การเรียนรู้โดยชุมชน  798 36.64 
3. ตัวชี้วัดท่ี 25 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 775 35.58 
4. ตัวชี้วัดท่ี 17 การกีฬา 751 34.48 
5. ตัวชี้วัดท่ี 26 คุณภาพดิน 731 33.56 
6. 
7. 

ตัวชี้วัดท่ี 27 คุณภาพน้ า  
ตัวชี้วัดท่ี 11 ผลผลิตจากการท าไร่ 

369 
336 

16.94 
15.43 

8. ตัวชี้วัดท่ี 32 ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ  271 12.44 
9. ตัวชี้วัดท่ี 4 ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน  253 11.62 
10. 
11. 
12. 

ตัวชี้วัดท่ี 6 การมีท่ีดินท ากิน 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การท างานในสถานประกอบการ 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การมีงานท า 

244 
221 
217 

11.20 
10.15 
9.96 

13. ตัวชี้วัดท่ี 12 ผลผลิตจากการท าเกษตรอื่น ๆ  190 8.72 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ถนน  
ตัวชี้วัดท่ี 4 น้ าเพื่อการเกษตร 
ตัวชี้วัดท่ี 30 การจัดการสภาพแวดล้อม 
ตัวชี้วัดท่ี 16 การป้องกันโรคติดต่อ 
ตัวชี้วัดท่ี 24 การรวมกลุ่มของชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 10 ผลผลิตจากการท านา 
ตัวชี้วัดท่ี 29 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ตัวชี้วัดท่ี 3 น้ าใช้ 
ตัวชี้วัดท่ี 13 การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

185 
171 
145 
97 
83 
77 
67 
65 
49 

8.49 
7.85 
6.66 
4.45 
3.81 
3.54 
3.08 
2.98 
2.25 



บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

26 

 

ล าดับ
ปัญหา 

ดัชนีชี้วัด 
หมู่บ้านท่ีมีปัญหา 

จ านวน ร้อยละ 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

ตัวชี้วัดท่ี 19 อัตราการเรียนต่อของประชาชน 
ตัวชี้วัดท่ี 20 ระดับการศึกษาของประชาชน 
ตัวชี้วัดท่ี 7 การติดต่อสื่อสาร 
ตัวชี้วัดท่ี 28 การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น 
ตัวชี้วัดท่ี 14 การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว 
ตัวชี้วัดท่ี 2 น้ าดื่ม 
ตัวชี้วัดท่ี 22 การได้รับความคุ้มครองทางสังคม  
ตัวชี้วัดท่ี 15 ความปลอดภัยในการท างาน 
ตัวชี้วัดท่ี 23 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ตัวชี้วัดท่ี 5 ไฟฟ้า 
ตัวชี้วัดท่ี 31 ความปลอดภัยจากยาเสพติด 

44 
43 
40 
37 
35 
33 
30 
27 
22 
16 
8 

2.02 
1.97 
1.84 
1.70 
1.61 
1.52 
1.38 
1.24 
1.01 
0.73 
0.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
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ตารางท่ี 18   แสดงสภาพปัญหาจ าแนกตามตัวชี้วัดระดับจังหวัด ปี 2556 ของจังหวัดขอนแก่น 
 

ตัวช้ีวัด 
มีปัญหามาก มีปัญหาปานกลาง มีปัญหาน้อย/ไม่มี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

โครงสร้างพื้นฐาน 
      

  1. ถนน 185 8.49 837 38.43 1,156 53.08 
  2. น้ าดื่ม 33 1.52 18 0.83 2,127 97.66 
  3. น้ าใช้ 65 2.98 11 0.51 2,102 96.51 
  4. น้ าเพื่อการเกษตร 171 7.85 1,128 51.79 755 34.66 
  5. ไฟฟ้า 16 0.73 425 19.51 1,737 79.75 
  6. การมีที่ดินท ากิน 244 11.20 437 20.06 1,497 68.73 
  7. การติดต่อส่ือสาร 40 1.84 1,453 66.71 685 31.45 

สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
      

  8. การมีงานท า 
  9. การท างานในสถานประกอบการ 
10. ผลผลิตจากการท านา 
11. ผลผลิตจากการท าไร ่
12. ผลผลิตจากการท าเกษตรอื่นๆ 
13. การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
14. การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว 

สุขภาวะและอนามัย 

15. ความปลอดภัยในการท างาน 
16. การป้องกันโรคติดต่อ 
17. การกีฬา 

ความรู้และการศึกษา 

18. การได้รับการศึกษา 
19. อัตราการเรียนต่อของประชาชน 
20. ระดับการศึกษาของประชาชน 
 

217 
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77 
336 
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49 
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97 
751 
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44 
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9.96 
10.15 
3.54 
15.43 
8.72 
2.25 
1.61 

 
 

1.24 
4.45 
34.48 

 
 

41.60 
2.02 
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830 
35 
340 
86 
87 
4 
19 
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388 
76 

437 

38.11 
1.61 
15.61 
3.95 
3.99 
0.18 
0.87 

 
 

4.68 
10.47 
49.59 

 
 

17.81 
3.49 

20.06 

1,131 
81 

1,002 
437 
88 
1 
41 

 
 

2,049 
1,853 
347 

 
 

884 
1,452 
1,698 

51.93 
3.72 
46.01 
20.06 
4.04 
0.05 
1.88 

 
 

94.08 
85.08 
15.93 

 
 

40.59 
66.67 
77.96 
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ตัวช้ีวัด 
มีปัญหามาก มีปัญหาปานกลาง มีปัญหาน้อย/ไม่มี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 

21. การเรียนรู้โดยชุมชน 
22. การได้รับความคุ้มครองทางสังคม 
23. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
24. การรวมกลุ่มของชุมชน 
25. การเข้าถึงแหล่งเงนิทนุของ                 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
26. คุณภาพดิน 
27. คุณภาพน้ า 
28. การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น 
29. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
30. การจัดการสภาพส่ิงแวดล้อม 
 

ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบตัิ 
31. ความปลอดภัยจากยาเสพติด 
32. ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ 
33. ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน 
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0.55 
2.80 
12.53 
8.22 

 
 

22.73 
25.30 
5.88 
45.68 
3.54 

 
 

19.70 
4.96 

30.03 

 
 

1,186 
2,136 
2,095 
1,822 
1,224 

 
 

952 
861 

- 
177 

1,925 
 
 

1,741 
1,799 
1,193 

 
 

54.45 
98.07 
96.19 
83.65 
56.20 

 
 

43.71 
39.53 

- 
8.13 
88.38 

 
 

79.94 
82.60 
54.78 

 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 2556 
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3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 3.1  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1)  ป่าไม้  พื้นที่ป่าไม้ในเขตจังหวัดขอนแก่นมีทั้งหมด 2,230,604 ไร่ ประกอบด้วย 
    1. ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 22 ป่า พื้นที่รวม  1,697,520 ไร่ ดงัแสดงตามตารางที่ 19 

ตารางท่ี 19   พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดขอนแก่น 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ 
พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ(ไร่) 

พื้นที่ทับ
ซ้อน 

พ้ืนที่มอบให้ 
ส.ป.ก.(ไร่) 

กันคืน กันออก 
พ้ืนที่ป่าเพื่อการ
อนุรักษ์(ไร่) 

1 ป่าโคกหลวง 129,619 38,446 31,444 18,747 11,432 67,044 
2 ป่าดงลาน 340,500 174,087 138,161 13,921 2,086 40,087 
3 ป่าเขาสวนกวาง 38,750   9,467 166 256 29,193 
4 ป่าภูเวียง 218,162 192,757 24,146 13,740   14,999 
5 ป่าดงมูล 109,375       5,390 103,985 
6 ป่าหนองอ่าง 11,718   11,718 2,046   2,046 
7 ป่ากุดน้ าใส 6,093   6,093 20   20 
8 ป่าห้วยเสียว 41,600   41,600 800   800 
9 ป่าภูระง า 158,050   158,050 13,189   13,189 
10 ป่าสาวะถี 17,656   17,656 6,958   6,958 
11 ป่าหนองนกเขียน 22,006   22,006 898   898 
12 ป่าหนองเม็ก-ลุมพุก 128,250   128,250 12,819   12,819 
13 ป่าโสกแต ้ 51,194 46,890 10,031 6,412   685 
14 ป่าโคกหลวงแปลงที่ 3 97,656 22,980 78,941 9,467   5,202 
15 ป่าส าราญ 29,275   29,275       
16 ป่าหัวฝาย 14,843   14,843 4,526   4,526 
17 ป่าโนนน้ าแบ่ง 152,343   152,343 1,303   1,303 
18 ป่าโคกตลาดใหญ่ 37,775   37,775 5,646   5,646 
19 ป่าบ้านอุบล-หัวลิง 5,543   5,543       
20 ป่าดงซ า 69,018   69,018 20,623   20,623 
21 ป่าบ้านนายม-กุดดุก 4,219   4,219 160   160 
22 ป่าภูเม็ง 13,875 13,875         

รวม 1,697,520 489,035 990,579 131,441 19,164 330,183 

ที่มา : ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น 2555 
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 2. ป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ จ านวน 4 แห่ง พื้นที่รวม 477,589 ไร่ และ    

วนอุทยาน จ านวน 2 แห่ง พื้นที่รวม 6,200 ไร่ รวมพื้นที่ป่าอนุรักษ์  483,785 ไร่  
 

ตารางท่ี 20  พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดขอนแก่น 

อุทยาน/วนอุทยาน เนื้อท่ี (ไร)่ คลอบคลุมพื้นที่ 
1. อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 169,539 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ ต.ห้วยม่วง ต.วังสวาป       

ต.นาฝาย ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน 
2. อุทยานแห่งชาติน้ าพอง 73,050 อ.อุบลรัตน์ อ.บ้านฝาง อ.หนองเรือ อ.มัญจาคีรี   

และ ต.ดอนโมง  อ.โคกโพธิ์ไชย 
3. อุทยานแห่งชาติภูเวียง 203,125 ต.ในเมือง อ.ภูเวียง อ.ชุมแพ อ.สีชมพู และ              

อ.หนองนาค า 
 

4. อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภู
พานค า 

31,875 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ ต.ศรีสุขส าราญ ต.นางิ้ว        
อ.เขาสวนกวาง 

5. วนอุทยานน้ าตกล าหลวง 1,200 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน 
6. วนอุทยาภูหัน-ภูระง า 5,000 ต.วังแวง ต.ห้วยแก อ.ชนบท 

รวม 483,785  

ที่มา : ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น 2555 

 ปัญหาป่าเสื่อมโทรม มีสาเหตุมาจาก กลุ่มนายทุนว่าจ้างราษฎรตัดไม้เพื่อการแปรรูป ราษฎร
บุกรุกลักลอบตัดไม้ การแผ้วถางป่าเป็นพื้นที่ท ากิน การท าถนนและแหล่งน้ า ไฟป่า ขาดแคลนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ส าหรับเจ้าหน้าที่รักษาป่า ราษฎรขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยมีความรุนแรง
มากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ดังนี้ 

1.1) เขตป่าสงวนแห่งชาติที่พบปัญหารุนแรง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติดงลาน และดงซ า 
1.2) เขตป่าสงวนแห่งชาติที่พบปัญหาไม่รุนแรง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติภูเวียง   ภูระง า 

โสกแต้ เขาสวนกวาง โคกหลวง ภูเม็ง เป็นต้น 
1.3) เขตป่าสงวนแห่งชาติที่พบปัญหาน้อย ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติโนนน้ าแบ่ง หนอง

อ่าง กุดน้ าใส สาวะถี หัวฝาย หนองนกเขียน เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากป่าเหล่าน้ าเป็นป่า
ขนาดเล็ก และได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
(สปก.) แล้ว 
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              2)  ทรัพยากรดิน   

       พื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น จ านวน 10,885.99 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6.8 ล้านไร่ 
แบ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตร พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่เมือง และพื้นที่แหล่งน้ า ดังแสดงตามตารางที่ 21 

ตารางท่ี   21   พื้นที่และประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ (%) 
1. เขตเมือง 470.08 4.32 
2. เกษตรกรรม 7,797.20 71.62 
3. รกร้างว่างเปล่า 638.89 5.86 
4. สถานที่ราชการ 75.31 0.69 
5. ป่าไม้ 1,198.10 11.00 
6. แหล่งน้ า 538.48 4.94 
7. อ่ืน ๆ  243.24 2.23 

รวมทั้งหมด 10,885.99 100.00 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดินปี พ.ศ.2546 
 

       สภาพปัญหาของทรัพยากรดิน  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
  (1) ปัญหาเกิดจากลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นท่ี  คือ สภาพเป็นดินทราย  ดินตื้นขาด
อินทรียวัตถุ และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า คิดเป็นร้อยละ 15.8 ของพื้นที่  ดินเค็มคิดเป็นร้อยละ 8.03 โดยพื้นที่มี
ผลกระทบมากอยู่ในพื้นที่อ าเภอพระยืน บ้านฝาง เมือง และบ้ านไผ่ และพบว่า มีพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการ
แพร่กระจายของดินเค็ม คิดเป็นร้อยละ 19.87 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด 
  (2) ปัญหาการชะล้างสูญเสียหน้าดิน  เนื่องจากโครงสร้างดินทรายขาดการอนุรักษ์ดิน
อย่างถูกวิธี การปลูกพืชไม่เหมาสมกับพื้นที่ ขาดพืชคลุมดิน และป่าไม้ถูกท าลาย มีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 29.63 
ของพื้นที่ทั้งจังหวัด 
  (3) ปัญหาการใช้ดินผิดประเภท  หรือมีการใช้พื้นที่ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน 
คิดเป็นร้อยละ 7.60 ของพื้นที่จังหวัด  
  ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์  
  ทรัพยากรดินของจังหวัดขอนแก่น เป็นดินที่เป็นปัญหาประกอบด้วย ดินกรด พื้นที่ 
680,488 ไร่ (ร้อยละ 10) ดินเค็ม พื้นที่ 118,012 ไร่ (ร้อยละ 1.73) ดินตื้น (มีลูกรัง กรวด หิน) พื้นที่ 300,000 ไร่ 
(ร้อยละ 4.41) ดินทราย พื้นที่ 823,743 ไร่ (ร้อยละ 12.11) พื้นที่ลาดชัด พื้นที่ 472,526 ไร่ (ร้อยละ 6.95) 
พื้นที่อ่ืน ๆ (เป็นด่าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด) พื้นที่ 4,408,808 ไร่ (ร้อยละ 64.8)  (ท่ีมา : สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัด
ขอนแก่น 2554) 
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        3)   ทรัพยากรน้ า    
         3 . 1 )  ท รัพยากรน้ าผิ วดิ น  จั งหวั ดขอนแ ก่น  ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณตอนกลา งของภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ บนพื้นที่สูงโคราชโดยมีพื้นที่อยู่ในเขตของลุ่มน้ าหลัก 2 ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ ามูล และลุ่มน้ าชี พื้นที่
ลุ่มน้ ามูล ได้แก่กลุ่มลุ่มน้ าสาขาที่ไหลลงล าห้วยแอก กลุ่มลุ่มน้ าที่ไหลลงล าห้วยสะแทด และกลุ่มลุ่มน้ าสาขาที่ไหลลง
ล าน้ าพองตอนล่าง กลุ่มลุ่มน้ าที่ไหลลงแม่น้ าชี และกลุ่มลุ่มน้ าสาขาล าปาวตอนบน โดยมีล าน้ าสายหลักที่ไหลผ่าน
จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ล าน้ าพอง ล าน้ าเชิญ และล าน้ าชี  คุณภาพน้ าในล าน้ าสายหลักของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ 
แม่น้ าพอง ชี และเซิน ในช่วงฤดูแล้งคุณภาพน้ าค่อนข้างเสื่อมโทรมกระทบต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า และการ
อุปโภคบริโภคของประชาชน โดยเฉพาะคุณภาพในแม่น้ าชีช่วงที่ไหลผ่านอ าเภอชนบท อ าเภอมัญจาคีรี และอ าเภอ
เมือง บริเวณต าบลท่าพระ มีค่าการน าไฟฟ้าสูงเน่ืองจากเกิดการชะล้างจากพื้นที่ดินเค็ม นอกจากน้ี การขยายตัวของ
ชุมชนอย่างรวดเร็วท าให้มีการปล่อยน้ าทิ้งลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ โดยมิได้ผ่านการบ าบัด ท าให้แหล่งน้ าธรรมชาติมี
คุณภาพเสื่อมโทรม ได้แก่ ล าห้วยจิกในพื้นที่อ าเภอบ้านไผ่ ล าห้วยพระคือ และบึงหนองโคตรในพื้นที่อ าเภอเมือง  
ส าหรับล าน้ าพอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก  เช่น โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ 
โรงงานน้ าตาล โรงงานผลิตสุรา เป็นต้น  และการขยายตัวของการเลี้ยงปลาในกระชัง ส่งผลกระทบท าให้คุณภาพน้ า
เสื่อมโทรมในช่วงฤดูแล้ง   
  จังหวัดขอนแก่นสามารถแบ่งพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทั้งหมดออกเป็น 11 ลุ่มน้ า และปริมาณน้ าท่า
เฉลี่ยรายเดือนที่เกิดจากพื้นที่รับน้ าของจังหวัดขอนแก่นทั้ง 11 ลุ่มน้ าย่อย สรุปแสดงตามตารางที่ 22 

ตารางที่   22   ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ าจังหวัดขอนแก่น 

ล าดับที่ ลุ่มน้ าย่อย พื้นที่รับน้ าฝน (ตร.กม.) 
ปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ย (ล้าน 

ลบ.ม.) 

1 ลุ่มน้ าห้วยแอก 859.39 120.93 

2 ลุ่มน้ าล าสะแทด 77.86 11.83 

3 ลุ่มน้ าพังชู 189.89 26.86 

4 ลุ่มน้ าชีส่วนที่ 2 2,350.49 37.29 
5 ลุ่มน้ าชีส่วนที่ 3 33,244.00 362.23 

6 ลุ่มน้ าล าห้วยสามหมอ 98.29 15.58 
7 ลุ่มน้ าพองตอนบน 2,150.49 411.78 

8 ลุ่มน้ าพองตอนล่าง 2,194.42 359.69 
9 ลุ่มน้ าล าปาวตอนบน 95.52 26.38 

10 ลุ่มน้ าเชิญ 1,168.57 147.53 
11 ลุ่มน้ าห้วยสายบาตร 457.06 87.82 

รวม 10,885.98 1,634.92 

ที่มา : โครงการชลประทานขอนแก่น ปี 2555 
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    ปริมาณน้ าท่าในพื้นที่ลุ่มน้ าชี  จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ าท่าจากสถานีวัดน้ าท่าที่อยู่
ใน  ลุ่มน้ าชีทั้งหมด32 สถานี พบว่าปริมาณน้ าท่าของแม่น้ าชีส่วนใหญ่จะมีมากในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือน
พฤศจิกายน และมีปริมาณน้อยในช่วงฤดูแล้งโดยเดือนที่มีปริมาณน้ าท่าสูงสุดได้แก่ช่วงเดือนกันยายนและ
ตุลาคม ส่วนลุ่มน้ าย่อยที่อยู่ในลุ่มน้ ามูลพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จะมีปัญหาการขาดแคลนน้ ามากพอสมควร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ าท่าที่เกิดจากลุ่มน้ ามีน้อย และยังไม่มีแหล่งเก็บกักน้ า
ขนาดกลาง    

             2)   แหล่งน้ าบาดาลและการใช้น้ าใต้ดิน 
     บ่อบาดาลในจังหวัดขอนแก่นมีจ านวน 6,462 บ่อ บ่อน้ าบาดาลส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์    
เพื่อการผลิตน้ าประปาหมู่บ้านและเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ส่วนบ่อบาดาลที่ใช้ส าหรับกิจกรรม 
อ่ืน ๆ    เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง และการเลี้ยงสัตว์ มีอยู่บ้างแต่เป็นจ านวนไม่มากนัก 
จ านวนบ่อบาดาลที่ด าเนินการขุดเจาะโดยหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 23  ข้อมูลบ่อดาบาล จุดจ่ายน้ าและระบบประปาในจังหวัดขอนแก่น 
ประเภท จ านวน 

1) บ่อน้ าบาดาล (บ่อ) 
   - ใช้การได้ (บ่อ) 
   - หมดสภาพ (บ่อ) 

6,462 
6,066 
   396 

2) จุดจ่ายน้ า (แห่ง)     71 
3) น้ าดื่มได้ (แห่ง)    39 
4) ระบบประปาบาดาล (แห่ง) 1,705 

รวม 8,167 

                  ที่มา  : ศูนย์ทรัพยากรน้ าบาดาลภาค 3 ขอนแก่น , ปี 2555 
หมายเหตุ  = ผลการส ารวจปี 2548 เป็นบ่อที่หมดสภาพเป็นบ่อที่รออุดกลบภายหลัง 
 

          3.2)   ชลประทาน 
                  จังหวัดขอนแก่นมีแหล่งน้ าชลประทาน 15 โครงการ จ าแนกเป็นโครงการขนาดกลาง 
14  แห่ง   มีพื้นที่รองรับน้ าฝน 2,331.62 ตร.กม. มีพื้นที่ชลประทานทั้งสิ้น 39,006 ไร่ และโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่  1 แห่ง  คือ โครงการน้ าพอง -หนองหวาย โดยทดน้ าจากเขื่อนอุบลรัตน์  ความจุ 
2,263.6  ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน 257,000 ไร่ รวมชลประทาน 15 แห่ง มีพื้นที่รับน้ าฝนรวม
ทั้งหมด 2,331.62  ตร.กม. มีสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าทั้งหมด 105 สถานี พื้นที่โครงการ 262,116 ไร่ พื้นที่ส่งน้ า 
199,420 ไร่ และมีพื้นที่ชลประทาน รวม 296,006 ไร่   



บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

34 

 

                 3.3)  เขื่อนอุบลรัตน์ 
                      เขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งอยู่ที่ต าบลอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 50 
กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ขอนแก่น  -  อุดรธานี)  สร้างขึ้นเมื่อปี 2507 แล้วเสร็จในปี 
2508  งบประมาณ 557 ล้านบาท โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา   ทรงประกอบพิธีเปิด
เขื่อนอุบลรัตน์ เมื่อวันที่  14 มีนาคม  2509 เขื่อนอุบลรัตน์สร้างปิดกั้นล าน้ าพองบริเวณพองหนีบ  ความกว้าง
สันเขื่อน 6 เมตร ฐานเขื่อนกว้าง 125 เมตร ความสูงของเขื่อน 188.10 เมตร ความยาวสันเขื่อน 885 เมตร 
ปริมาตรตัวเขื่อน 580,000 ลบ.ม. ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 2,263.6 ลบ.ม. ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 56.1 
ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง  และสร้างอาชีพการประมงแก่ราษฎรกว่า  4,800  ครอบครัว   นอกจากนี้ยังช่วยเกษตรกร
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง สามารถท าการเกษตรได้เพิ่มขึ้น 300,000 ไร่ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของ
จังหวัดขอนแก่น   
  สภาพปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า มี 3 กลุ่ม คือ 
  (1)  ปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 
  (2)  ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน 
  (3)  ปัญหาน้ าเน่าเสีย เกิดจากน้ าทิ้งชุมชน ฟาร์มปศุสัตว์ และโรงงาน        
                                               อุตสาหกรรม 
 

 ความต้องการใช้น้ า 
  ปริมาณความต้องการใช้น้ าหลัก โดยพิจารณาเฉพาะเพื่อการชลประทาน อุปโภค 
บริโภค และอุตสาหกรรม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จ าแนกความต้องการใช้น้ าแยกตามกลุ่มน้ าย่อยจังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ล าน้ าที่มีปริมาณความต้องการใช้น้ ามากที่สุด คือ ล าน้ าพอง และล าน้ าชี  ตามล าดับ ดังแสดง
ตามตารางที่ 24 
 

ตารางท่ี   24    ข้อมูลปริมาณความต้องการใช้น้ าแยกตามลุ่มน้ าย่อยจังหวัดขอนแก่น 

ลุ่มน้ าย่อย 

ปริมาณความต้องการใช้น้ ารวม (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

สภาพปัจจุบัน สภาพอนาคต 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ท้ังปี ฤดูฝน ฤดูแล้ง ท้ังปี 
1. ล าน้ าชีส่วนที่ 2 22.23 3.40 25.64 30.69 6.68 37.93 
2. ล าน้ าชีส่วนที่ 3 263.66 38.71 302.37 270.24 45.29 315.52 
3. ล าน้ าพองตอนบน 113.11 35.71 168.82 228.31 74.47 302.78 

4. ล าน้ าพองตอนล่าง 283.36 150.26 433.63 295.09 161.99 457.08 
5. ห้วยสามหมอ 4.50 0.80 5.30 4.51 0.81 5.32 
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ลุ่มน้ าย่อย 

ปริมาณความต้องการใช้น้ ารวม (ล้านลูกบาศก์เมตร) 

สภาพปัจจุบัน สภาพอนาคต 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง ท้ังปี ฤดูฝน ฤดูแล้ง ท้ังปี 
6. ล าน้ าเชิญ 192.83 46.31 239.14 302.57 80.21 382.78 
7. ห้วยสายบาตร 23.71 4.44 28.16 24.62 5.35 29.98 
8. ล าปาวตอนบน 3.35 2.13 5.47 7.83 3.91 11.74 

9. ห้วยแอก 27.10 4.44 31.54 28.62 4.79 33.42 
10. ล าสะแทด 4.31 0.74 5.05 5.11 0.92 6.03 
11. ล าพังชู 11.67 1.91 13.57 11.69 1.93 13.62 

รวม 949.83 288.85 1,258.69 1,209.28 386.35 1,595.66 

 4)   ทรัพยากรแร่ธาตุและก๊าช  จังหวัดขอนแก่นมีแหล่งแร่และพลังงาน ที่ส าคัญคือ 
  1. แหล่งหินอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดขอนแก่นมีแปลงประทานบัตรเหมืองหินที่เปิด
ด าเนินการ 9 แปลงพื นที่ 861-3-66 ไร่ ตั งอยู่ในเขตอ าเภอสีชมพู 1 แปลง อ าเภอชุมแพ 2 แปลงและอ าเภอภูผา
ม่าน 6 แปลง ทั ง 9 แปลงเป็นแหล่งหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง (ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ขอนแก่น) 
  2. ก๊าซธรรมชาติ พบที่อ าเภอน  าพอง เขาสวนกวาง และอ าเภอชนบท มีเพียงแหล่งที่
อ าเภอน  าพองและอ าเภอเขาสวนกวางที่ได้ขุดขึ นมาใช้ เป็นแหล่งพลังงานความร้อนร่วมในการผลิต
กระแสไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีหลุมขุดเจาะก๊าซ จ านวน 2 แห่ง คือ 
   2.1 หลุมขุดเจาะก๊าซ บริษัท เอ็กซอน โมบิล จ ากัด ตั งอยู่ที่ต าบลกุดน  าใส อ าเภอน  า
พอง มีปริมาณก๊าซส ารองประมาณ 1.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ในปี พ.ศ.2553 มีปริมาณการใช้วันละ40 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต ปี พ.ศ.2537 มีปริมาณการใช้วันละ 200 ล้านลูกบาศก์ฟุต ก๊าซที่แหล่งน  าพองมีโรงงานผลิตก๊าซ
ตั งอยู่ในบริเวณเดียวกับหลุมขุดเจาะก๊าซ 
   2.2   แหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด โดยมีหลุมขุด
เจาะอยู่ที่อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง มีปริมาณก๊าซ 
500,000-700,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต และมีการต่อท่อระยะทาง 63 กม. เพื่อน ามาผลิตก๊าซที่ต าบลกุดน  าใส อ าเภอ
น  าพอง มีก าลังการผลิต 70 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
 3. แหล่งแร่ที่ส าคัญของจังหวัดขอนแก่น คือ แร่โพแทช หมายถึง แร่ที่มีธาตุโพแทชเซียม 
(K) เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ แร่โพแทชที่เกิดร่วมกับเกลือหินในประเทศไทยมี 2 ชนิดใหญ่ ๆ  ได้แก่ 
   3.1  แร่ซิลไวต์ (Sylvite : KCL) ซึ่งมีธาตุโพแทชเซียมสูงถึงร้อยละ 52.4  มีสีขาว  
ขาวขุ่น หรือใส  
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   3.2  แร่คาร์นัลไลต์ (Carnallite : KMgCl3H22O) ประกอบด้วยโพแทชเซียมคลอไรด์ 
(KCl) ร้อยละ 26.87 และแมกเนเซียมคลอไรด์ (MgCl2) ร้อยละ 34.3 
  แร่โพแทชที่พบในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่จะเป็นแร่คาร์นัลไลต์ มีความหนาเฉลี่ย 25.88 
เมตร  ที่ระดับความลึกประมาณ 200-300 เมตร พบได้ในบริเวณพื้นที่อ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอบ้านฝาง และ
อ าเภอทางตอนไต้ของจังหวัด แร่คาร์นัลไลต์ของจังหวัดขอนแก่น มีปริมาณที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
ประมาณ 27,800 ล้านเมตริกตัน และแร่ซิลไวต์มีปริมาณที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ประมาณ 580  
ล้านเมตริกตัน 
                    การไฟฟ้า มีแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ส าคัญ คือ โรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ และโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนร่วมน้ าพอง ก าลังผลิต 25.2 เมกกะวัตต์ และ 737 เมกกะวัตต์ตามล าดับ สถานะการใช้ไฟฟ้าของจังหวัด
ขอนแก่น 460,878 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้แล้ว 441,743 ครัวเรือน เป็นร้อยละที่มีไฟฟ้าใช้ 95.85  นอกจากนี้
จังหวัดขอนแก่นยังมีการสนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งในปัจจุบันได้ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้ว 3 โครงการได้แก่ 

- โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต าบลวังหินลาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น   

- โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

   -  โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  

                  3.2 คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 1)  ขยะมูลฝอย จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 1,040 ตัน/วัน หรือ
ประมาณ 379,600 ตัน/ปี โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 0.57กก./คน/วัน แบ่งตามเขตพื้นที่ดังนี้  
  1. เทศบาลนครขอนแก่น มีอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 1 กก./คน/วัน 
  2. เทศบาลเมือง มีอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 0.73 กก./คน/วัน 
  3. เทศบาลต าบล มีอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 0.68 กก./คน/วัน 
  4. องค์การบริหารส่วนต าบล มีอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 0.43 กก./คน/วัน 
โดยมีขยะอันตราย ประมาณร้อยละ 0.33 ของขยะทั้งหมด 
  การก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันมีระบบก าจัด จ านวน 7 แห่ง 
รองรับขยะได้จ านวน 328 ตัน/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.66 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดของจังหวัด 
ดังแสดงตามตารางที่ 25 
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ตารางท่ี   25   ระบบก าจัดขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแก่น 

ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
รวมจังหวัดขอนแก่น 

ที่ตั้ง 
ปีที่ก่อสร้าง/ปี
ที่เริ่มใช้งาน 

พื้นที่
(ไร่) 

รองรับขยะ
มูลฝอย 

ต่อวัน (ตัน) 
หมายเหตุ 

1.ทน.ขอนแก่น บ้านค าบอน ม.7,11 
ต.โนนท่อน     อ.เมือง 

2542/2511 98 200 ปัจจุบันฝังกลบ
เต็มพื้นที่แล้ว 

2.ทม.เมืองพล บ้านโคกกุง ม.3 ต.หนอง
แวงโสกพระ อ.พล 

2543-2545 71 34 ปริมาณขยะของ 
ทม.เมืองพล 
จ านวน 22 ตัน/
วัน และท้องถิ่น
ใกล้เคียง 10 
แห่ง จ านวน 12 
ตัน/วัน 

3.ทม.บ้านไผ่ ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ 2543-2545 65 37 ปริมาณขยะของ
ทม.เมืองบ้านไผ่ 
จ านวน 20 ตัน/
วัน และท้องถิ่น
ใกล้เคียง 9 แห่ง 
จ านวน 17 ตัน/
วัน 

4.ทม.ชุมแพ บ้านหนองไผ่เหนือ  
ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ 

2543-2545 40 27  

5.ทต.หนองโก บ้านบะแต้ ต.หนองโก        
อ.กระนวน 

2543 24 12  

6.ทต.ท่าพระ  2542 5 11  

7.ทต.น้ าพอง, 
ทต.เขาสวนกวาง และ 
อบต.ค าม่วง 

ม.7 ต.ค าม่วง อ.เขาสวน
กวาง 

2454 21 7 ปริมาณขยะของ 
ทต.เขาสวน
กวาง 3 ตัน/วัน 
และทต.น้ าพอง 
4 ตัน/วัน 

 

ที่มา : ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 10 ปี 2554 
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 2)  มลพิษทางน้ า ปัจจุบันคุณภาพน้ าในล าน้ าและแหล่งน้ าต่าง ๆ ของจังหวัดขอนแก่น มีสภาพ
เสื่อมโทรม เนื่องจากการระบายน้ าเสียจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ ได้แก่ น้ าเสียจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม 
ฟาร์มปศุสัตว์ และเกษตรกรรม ซึ่งแหล่งก าเนิดมลพิษดังกล่าวส่วนใหญ่ยังขาดการจัดการน้ าเสียให้ได้คุณภาพ
ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
 ระบบบ าบัดน้ าเสีย  ในจังหวัดขอนแก่นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง 4 แห่ง ที่มีระบบ
บ าบัดน้ าเสีย  คือ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลต าบลหนองแก่ เทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ และเทศบาล
ต าบลชนบท ดังแสดงตามตารางที่ 26 
 
 

ตารางท่ี   26  ระบบบ าบัดน้ าเสียในจังหวัดขอนแก่น  

อปท. 
สถานที่บ าบัด

น้ าเสีย 
พื้นที(่ไร)่ 

ประเภทบ าบัด
ระบบน้ าเสีย 

ปริมาณน้ าเสีย
ที่เกิดขึ้น 
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้ าเสีย
ที่เข้าระบบ 
(ลบ.ม./วัน) 

เทศบาลนครขอนแก่น บึงทุ่งสร้าง 118 บ่อเติมอากาศ 78,000 45,000 

เทศบาลต าบลหนองแก  อ.หนองเรือ  2 บ่อผึ่ง - - 

เทศบาลต าบลเขื่อนอบุลรัตน์           
อ.อุบลรัตน ์

หลังทีท่ าการ
เทศบาลเดิม 

9 บึงประดิษฐ+์ 
บ่อผึ่ง 

400 400 

เทศบาลต าบลชนบท อ.ชนบท ริมห้วยหนอง
เอียน 

 บึงประดิษฐ ์ - - 

 

ที่มา : รายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 2551 
 

 3) มลพิษทางอากาศและเสียง  จากการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ณ สถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศ บริเวณที่ท าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ขอนแก่น) เขตเทศบาลนครขอนแก่น ปี 2551-
2554 ณ เดือนสิงหาคม พบว่า คุณภาพอากาศในบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศทั่วไป  

(ที่มา : ส านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 2554)  
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4.  โครงสร้างและระบบบรกิารขั้นพื้นฐาน 
         4.1 การคมนาคม 

 ทางรถยนต์  มีทางหลวงแผ่นดิน 7 สาย พาดผ่าน 
ทางหลวงหมายเลข 2      จากสระบุรี-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย 
ทางหลวงหมายเลข 12    จากขอนแก่น - เพชรบูรณ์ 
ทางหลวงหมายเลข 23    แยกจากหมายเลข 2 ผ่านอ าเภอบ้านไผ่ - มหาสารคาม 
ทางหลวงหมายเลข 201  เชื่อมขอนแก่น - ชัยภูมิ - เลย 
ทางหลวงหมายเลข 207  เชื่อมขอนแก่น - บุรีรัมย์ 
ทางหลวงหมายเลข 208  เชื่อมขอนแก่น - มหาสารคาม 

            ทางหลวงหมายเลข 209  เชื่อมขอนแก่น – กาฬสินธุ์ 

 ทางรถไฟ จากกรุงเทพฯ ถึงหนองคาย ขนานกับทางหลวงหมายเลข 2  หรือถนนมิตรภาพ 
ผ่านอ าเภอในเขตพื้นที่ คือ อ าเภอพล บ้านไผ่ บ้านแฮด เมืองขอนแก่น  น้ าพอง และอ าเภอเขาสวนกวาง 

  ทางอากาศ   มีท่าอากาศยานพาณิชย์ของกรมการบินพาณิชย์ 1 แห่ง  ห่างจากตัวเมือง 8 กม.
ขนาดพื้นที่ 1,113 ไร่ อาคารรองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คน ขนาดทางวิ่ง (RUNWAY) 45×3,050  เมตร         มี 2 
ทางวิ่ง โดยเปิดเส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น – กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที  
 

4.2 การสื่อสารและโทรคมนาคม 
 1) ไปรษณีย์โทรเลข   มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข จ านวน  27  แห่ง แยกเป็นประเภทรับฝาก 

(ปทฝ.)  3 แห่ง และประเภทรับ- จ่าย  (ปทจ.)  24 แห่ง 
 2) โทรศัพท์  เป็นที่ตั้งของส านักงานเขตโทรศัพท์ภูมิภาคที่ 2 มีชุมสายที่มีเขตปฏิบัติงานใน

จังหวัดขอนแก่น 8 แห่ง คือ  
1. อ าเภอเมืองขอนแก่น 1  ครอบคลุมพื้นที่พระยืน  ท่าพระ ถนนเหล่านาดี  
2. อ าเภอเมืองขอนแก่น 2 ครอบคลุมพื้นที่บ้านฝาง บ้านทุ่ม โคกสี  ศิลา  ดอนยาง  
3. อ าเภอบ้านไผ่  ครอบคลุมพื้นที่อ าเภอบ้านไผ่  ชนบท  มัญจาคีรี  เปือยน้อย  โคกโพธิ์ไชย 
4. อ าเภอบ้านแฮด  ครอบคลุมพื้นที่บ้านแฮด  โนนศิลา  โนนสมบูรณ์  
5. อ าเภอพล  ครอบคลุมพื้นที่พล แวงใหญ่ หนองสองห้อง แวงน้อย  ท่านางแนว  
6. อ าเภอชุมแพ  ครอบคลุมพื้นที่ชุมแพ  สีชมพู  โนนหัน  ภูผาม่าน  นาจาน  
7. อ าเภอน้ าพอง  ครอบคลุมพื้นที่น้ าพอง  เขาสวนกวาง  อุบลรัตน์  บ้านขาม   
8. อ าเภอกระนวน  ครอบคลุมพื้นที่กระนวน  ซ าสูง  หนองเรือ  ภูเวียง  ดอนโมง 

          หนองแก  หนองนาค า   
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 หมายเลขที่เปิดใช้แล้ว 70,553 เลขหมาย เลขหมายที่มีผู้เช่า จ านวน  50,995 เลขหมาย  เฉลี่ย  6.64  
เลขหมายต่อประชากร 100  คน  
   3) วิทยุและโทรทัศน์ มีสถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน 13 สถานี นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ส านักประชาสัมพันธ์เขต 1  และสถานีถ่ายทอดผ่านดาวเทียมของสถานี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง  3  ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7  ช่อง 5 และ Thai PBS 

4)  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จ านวน 13 ฉบับ ประกอบด้วย  ขอนแก่นนิวส์  
อีสานนิวส์  สยามนิวส์  อีสานโพสต์ แสงสุริยะ เสียงอีสาน วีคลี่มิเร่อร์ อีสานรีวิว ไทยเสรี ข่าวอีสาน    
โฟกัสมิเร่อร์  อีสานบีซวิค และตะวันนิวส์ 

 4.3 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
                       1) การไฟฟ้า  แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่ส าคัญ คือ โรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ และ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมน้ าพอง โดยมีก าลังผลิต 25.2  เมกกะวัตต์ และ 710 เมกกะวัตต์ตามล าดับ  
สถานะการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดขอนแก่น 475,740 ครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้แล้ว 461,737 ครัวเรือน เป็นร้อยละ  ที่มี
ไฟฟ้าใช้ 97.06 รายละเอียดข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ดังแสดงตามตารางที่ 27 

ตารางท่ี  27  แสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้า จังหวัดขอนแก่น 
 

อ าเภอ จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย) มูลค่าการใช้ไฟฟ้า (บาท) 
เมืองขอนแก่น 134,443 96,434,338.91 343,310,734.94 
บ้านฝาง 16,105 3,659,808.67   13,040,054.23   
พระยืน 8,753   1,749,170.72   5,841,022.55 
หนองเรือ 25,807   5,407,359.39   19,738,242.39 
ชุมแพ 25,837   8,510,547.56   32,416,584.58   
สีชมพ ู 17,971   2,158,302.30   7,801,087.43   
น้ าพอง 27,356   14,604,994.64   50,931,343.22   
อุบลรัตน์ 13,757   2,193,358.52   7,602,180.59   
กระนวน 20,370   4,099,072.04   13,835,254.74   
บ้านไผ่ 30,192   8,665,197.82   30,267,270.04   
เปือยน้อย 5,413   601,511.88   2,047,228.83   
พล 21,921   5,342,993.23   18,711,437.64   
แวงใหญ่ 6,508   782,697.44   2,617,839.52   
แวงน้อย 10,481   1,236,666.99   4,134,023.86   
หนองสองห้อง 18,055   2,255,834.05   8,299,128.90   
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ภูเวียง 21,666   3,007,354.31   10,709,109.43   
มัญจาคีรี 18,039   2,675,183.08   9,653,121.73   
ชนบท 11,996   2,011,566.40   6,731,159.37   
เขาสวนกวาง 7,110   1,141,360.10   3,867,286.33   
ภูผาม่าน 9,432   1,864,689.78   6,968,805.37   
ซ าสูง 5,212   791,849.82   2,628,922.76   
โคกโพธิ์ไชย 5,976   773,373.95 2,579,447.65   
หนองนาค า 5,340   707,714.67   2,442,254.87   
บ้านแฮด 6,835   2,074,647.78   7,266,542.04   
โนนศิลา 2,030   255,658.04   927,203.71   

รวม 150,548 97,207,712.86 368,889,999.88 
          ที่มา : ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น เดือนตุลาคม 2555  

                       2) การประปา  การประปา มีส านักงานประปาอยู่ในพื้นที่ จ านวน 9 แห่ง ให้บริการจ่ายน้ าประปา 8 แห่ง 
ได้แก่ ส านักงานประปาขอนแก่น บ้านไผ่ ชุมแพ น้ าพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ และเมืองพล จ านวนผู้ใช้น้ ารวม 
157,207 ราย ก าลังการผลิตที่ใช้งาน 211,008 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณน้ าผลิต 5,248,792 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ า
ผลิตจ่าย 5,700,213 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าจ าหน่าย 3,459,429 ลูกบาศก์เมตร 

ตารางท่ี  28   แสดงข้อมูลการใช้น้ าประปา จังหวัดขอนแก่น 

ที่มา :  ส านักงานประปาเขต 6 ขอนแก่น  เดือนตุลาคม 2555  

 

 

รายการ ขอนแก่น บ้านไผ่ ชนบท กระนวน พล ชุมแพ หนองเรือ น้ าพอง รวม 

จ านวนผู้ใช้น้ า
ทั้งหมด (ราย) 

81,495 11,526 11,064 9,889 8,067 13,793 6,849 14,524 157,207 

ก าลังผลิตที่ใช้งาน 
(ลบ.ม./วัน) 

132,000 12,000 10,800 7,128 11,520 19,200 12,120 6,240 211,008 

ปริมาณน้ าผลิต    
(ลบ.ม.) 

3,460,542 263,950 236,991 203,601 201,244 355,186 173,817 353,461 5,248 ,792 

ปริมาณน้ าผลิตจ่าย 
(ลบ.ม.)  

3,127,860 256,255 227,738 198,901 195,394 345,367 161,103 187,595 4,700,213 

ปริมาณน้ าจ าหน่าย
(ลบ.ม.) 

2,222,038 196,195 174,345 142,564 138,127 237,534 111,684 236,942 3,459 ,429 
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5.  เศรษฐกิจจังหวัด   

 5.1  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขอนแก่น  

 มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (Per capita GPP)  ในปี 2555  จังหวัดขอนแก่น มีรายได้ประชากรต่อ
คนต่อปี  เท่ากับ  107,065  ขยายตัวร้อยละ 12.5 จากที่ขยายตัวร้อยละ 5.0 ในปีท่ีผ่านมา ดังแสดงตามตารางที่ 29 

ตารางที่ 29  เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขอนแก่น (GPP) ปี 2555 

 2554 2555 2554 2555 2554 2555      2554 2555 

ภาคเกษตร 
สาขาเกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้ 
สาขาประมง 
ภาคนอกเกษตร 
สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน 
สาขาอุตสาหกรรม 
สาขาไฟฟ้า ประปา และโรงแยกก๊าซ 
สาขาก่อสร้าง 
สาขาการขายส่งการขายปลีกฯ 
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 
สาขาการขนส่งสถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 
สาขาตัวกลางทางการเงิน 
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ 
สาขาการบริหารราชการฯ 
สาขาการศึกษา 
สาขาการบริการด้านสุขภาพและสังคม 
สาขาการให้บริการด้านชุมชนสังคมฯ 
สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (บาท) 
จ านวนประชากร (1,000 คน) 
 

23,265 
22,562 

703 
142,400 
1,515 
51,775 
3,719 
6,530 
18,221 

966 
2,048 
12,062 
16,252 
8,888 
14,031 
5,317 
892 
184 

165,665 
115.1 
95,127 
1,742 

22,696 
22,206 

490 
163,736 
1,584 
60,995 
4,222 
7,289 
22,374 
1,156 
2,196 
14,505 
17,175 
9,614 
15,580 
5,734 
932 
380 

186,432 
118.2 

107,065 
1,741 

14.0 
13.6 

0.4 
86.0 

0.9 
31.4 

2.2 
3.9 

11.0 
0.6 
1.2 
7.3 
9.8 
5.4 
8.5 
3.2 
0.5 
0.1 

100.0 
 

12.2 
11.9 
0.3 

87.8 
0.8 

32.7 
2.3 
3.9 

12.0 
0.6 
1.2 
7.8 
9.2 
5.1 
8.4 
3.1 
0.5 
0.2 

100.0 
 

16,841 
16,248 

593 
127,051 
1,288 
46,868 
3,514 
6,112 
19,508 
1,010 
1,797 
10,011 
10,662 
8,249 
12,170 
5,009 
716 
140 

143,892 
 

16,362  
15,967  

395    
141,421 
1,316 
53,132 
3,900 
6,767 
24,345 
1,100 
1,871 
11,587 
10,891 
8,376 
12,075 
5,110 
722 
227 

157,783 

1.6 
4.6 

-42.5 
3.2 
1.4 
2.6 

-0.5 
-20.8 

4.6 
2.3 
4.6 

21.7 
1.6 
9.3 
2.4 
7.7 
6.1 

16.6 
3.0 
2.0 
5.0 
0.0 

-2.8 
-1.7 

-33.4 
11.3 

2.2 
13.4 
11.0 
10.7 
24.8 

9.0 
4.2 

15.7 
2.2 
1.5 

-0.8 
2.0 
0.8 

62.6 
9.7 
2.6 

12.5 
0.0 

ที่มา :  คลังจังหวัดขอนแก่น  

 
                                                                          

สาขาการผลิต 

มูลค่าเพิ่ม 

ณ ราคาประจ าป ี

(ล้านบาท) 

โครงสร้างการผลิต 

ณ ราคาประจ าป ี

(ร้อยละ) 

มูลค่าเพิ่ม 

ณ ราคาคงท่ี 

(ล้านบาท) 

อัตราขยายตัว 

ณ ราคาคงท่ี 

(ร้อยละ) 
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 5.2  อุตสาหกรรม  
            สาขาอุตสาหกรรมของจังหวัดขอนแก่น มีการขยายตัวในอัตราที่สูงอย่างต่อเน่ือง  และเพิ่ม 

ความส าคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดมากขึ้นเป็นล าดับ ประเภทของอุตสาหกรรมก็ได้เร่ิมปรับเปลี่ยนจาก
อุตสาหกรรมเกษตร มาเป็นอุตสาหกรรมวิศวการ แม้จะมีโรงงานขนาดใหญ่อยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่ยังเป็น
อุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลางที่มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นสูง โดยข้อมูลถึงปี พ.ศ.2555  มีโรงงานที่
จดทะเบียนประกอบกิจการ จ านวน 4,131 แห่ง เงินทุน 77,231,783,744.- บาท การจ้างงาน 66,783  คน  
ดังแสดงตามตารางที่ 30 

ตารางท่ี   30   แสดงสถิติจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามหมวดอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2555 
 

ที ่ รายการ จ านวน เงินลงทุน (บาท) 
การจ้างงาน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 อุตสาหกรรมการเกษตร 2,764 2,830,016,513 4,097 2,294 6,391 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 154 4,334,218,182 2,006 642 2,648 
3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 17 4,831,282,420 866 428 1,294 
4 อุตสาหกรรมส่ิงทอ 38 1,976,184,200 1,885 6,779 8,664 
5 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 22 367,818,500 999 5,881 6,880 
6 อุตสาหกรรมเครื่องหนงั 7 413,323,000 783 2,348 3,131 
7 อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 64 421,515,231 994 412 1,406 
8 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครือ่งเรือน 52 277,302,595 869 274 1,143 
9 อุตสาหกรรมกระดาษและผลติภัณฑ์จากกระดาษ 15 22,509,655,000 1,117 448 1,565 
10 อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ 22 148,539,000 178 78 256 
11 อุตสาหกรรมการเคม ี 34 680,860,286 352 208 560 
12 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 10 236,017,000 120 18 138 
13 อุตสาหกรรมยาง 22 70,652,000 248 58 306 
14 อุตสาหกรรมพลาสติก 43 949,184,055 896 778 1,674 
15 อุตสาหกรรมอโลหะ 218 7,437,951,290 2,102 1,705 3,807 
16 อุตสาหกรรมโลหะ 3 16,000,000 90 0 90 
17 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 218 791,259,500 1,266 133 1,399 
18 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 114 473,465,000 1,244 243 1,487 
19 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 17 4,490,355,000 499 2,286 2,785 
20 อุตสาหกรรมขนส่ง 181 6,022,358,757 17,012 1,721 18,733 
21 อุตสาหกรรมอื่นๆ 116 17,953,826,215 1,823 603 2,426 

รวม 4,131 77,231,783,744 39,446 27,337 66,783 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 
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5.3  ด้านเกษตรกรรม 
         การเกษตรเป็นอาชีพหลักของจังหวัดขอนแก่น มีประชากรในชนบทจ านวน 1,320,061 คน  
คิดเป็นร้อยละ 75.8 ของประชากรทั้งจังหวัด โดยมีครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 
55.27 ของครอบครัวทั้งหมด มีพื้นที่การเกษตร 4,369,043 ไร่ (ร้อยละ 64.19 ของพื้นที่จังหวัด) โดยอยู่ในเขต
ชลประทาน 757,542 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 13.14 ของพื้นที่การเกษตร หรือร้อยละ 8 ของพื้นที่จังหวัด) จ านวน
คนท างานภาคเกษตร 324,879 คน  โดยแยกเป็น 3  ด้าน   คือ  

1) ด้านกสิกรรม 
         ด้านพืช  พืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้หลักให้แก่เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ข้าว       

อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง และ ถั่วเหลือง   

ตารางท่ี  31   แสดงข้อมูลการผลิต ปี พ.ศ.2554 

รายการ พื้นที่เพาะปลูก(ไร่) ผลผลิตรวม(ตัน) 
ผลผลิตต่อพื้นที่เก็บเกี่ยว

(กก./ไร่) 
(1) ข้าว    

     - ข้าวนาปรัง 261,401 136,451 522 

     - ข้าวนาปี 2,461,811 746,562 303.257 

(2) อ้อยโรงงาน 410,358 4,587,830 11,180.067 

(3) มันส าปะหลังโรงงาน 266,063 661,024 2,924 

(4) ถั่วเหลือง 32,197 8,285 257 

(5) ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ 7,738 4,551 588 

(6) ถั่วเขียว 1,493 116 78 

(7) ถั่วลิสง 4,092 988 241 

(8) ยางพารา 47,604   

    -  เปิดกรีดยางได้ 12,208 2,613 214 

  2) ด้านปศุสัตว์ 
   สัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ โคนม และโคเนื้อ เลี้ยงมากในเขตอ าเภอพล และบ้านไผ่ ส่วน
กระบือ  มีเลี้ยงในอ าเภอเมือง และภูเวียง ส าหรับการเลี้ยงสุกร เลี้ยงมากที่อ าเภอบ้านไผ่ และอ าเภอเมือง ดัง
แสดงตามตารางที่ 32 
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ตารางท่ี  32 แสดงข้อมูลด้านปศุสัตว์  ปี พ.ศ.2554 

ที ่ ประเภท จ านวน (ตัว) หมายเหตุ 

1. โคนม 14,507 เฉลี่ยรีดน  านมได้ 10.19 กก./วัน/ตัว 
2. โคเนื อ 242,086 มีทั งลูกผสมและพันธุ์พื นเมือง 
3. ไก่ไข่ 567,388  ปริมาณการผลิตไข่ไก่ 291 ฟอง/ตัว/ปี 
4. เป็ดไข่ 24,248 ปริมาณการผลิตไข่เป็ด 234 ฟอง/ตัว/ปี 
5. กระบือ 65,553  
6. สุกร 100,849  
7. ไก่เนื อ 1,143,265  
8. เป็ดเนื อ 457,777  
9. ไก่พื นเมือง 2,779,830  

                   ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เขต 4 ข้อมูล ณ มิถุนายน 2554 

5.4  ด้านการเงินและการธนาคาร 
              จังหวัดขอนแก่น เป็นที่ตั้งของธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รวมทั้งธนาคารพาณิชย์สาขาหลักและ
สาขาย่อย รวมทั้งสิ้น 103  แห่ง   

-ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์คงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2555 มียอดคงค้าง 75,589.57  
ล้านบาท ขยายตัวจากเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 11.17 ชะลอตัวจากเดือนที่แล้วที่ขยายตัวร้อยละ 15.85 ตาม
การชะลอตัวของเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจ า เนื่องจากผู้ฝากเงินหันไปลงทุนในรูปแบบอ่ืนที่ให้
ผลตอบแทนสูงกว่ามากขึ้น ในขณะที่เงินฝากกระแสรายวันหดตัวจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 1.25 
และปรับตัวลดลงจากเดือนที่แล้วที่ขยายตัว ร้อยละ 0.66 

-ปริมาณเงินฝากธนาคารรัฐ (ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2555 มียอดค้าง 35,123.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 14.47 ชะลอตัวจากเดือนที่แล้ว ที่ขยายตัวร้อยละ 16.52 เนื่องจากการชะลอตัว
ของเงินฝากธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์  

-ปริมาณสินเชื่อธนาคารพาณิชย์คงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2555 มียอดคงค้าง 102,494.87 
ล้านบาท ขยายตัวจากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว ร้อยละ 17.42 ชะลอจากเดือนที่แล้วที่ขยายตัวร้อยละ 22.39 ตาม
การชะลอตัวของเงินให้กู้และตั๋วเงิน 
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-ปริมาณสินเชื่อธนาคารรัฐ (ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2555 มียอดค้าง 73,002.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
เดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 27.85 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนที่แล้ว ที่ขยายตัวร้อยละ 27.51 จากการขยายตัวของ
สินเชื่อตามนโยบายของภาครัฐผ่านธนาคารออมสิน ในขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
และธนาคารอาคารสงเคราะห์ปรับตัวดีขึ้น ชะลอตัวจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว และเดือนที่แล้ว 
(ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2555) 

 5.5  การค้าและบริการ 
ปี 2555 มีนิติบุคคลจดทะเบียน 608 ราย ทุนจดทะเบียน 2,215.38 ล้านบาท โดยมีนิติบุคคลจด

ทะเบียนที่ยังคงอยู่ทั้งสิ้น 41,474 แห่ง (ที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น 2555) 
มีโรงแรม  188 แห่ง  ห้องพัก 6,476 ห้อง  มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 6 แห่ง และขนาดกลาง  

23 แห่ง โรงภาพยนตร์ 20 โรง สถานบริการ 65 แห่ง (ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัขอนแก่น 2555) 

6. การเมืองการปกครอง 

        จังหวัดขอนแก่น มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น จ านวน 10 คน ตามการก าหนดเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น 10 เขต ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 
128  ตอนที่ 19 ก  วันที่ 24 มีนาคม 2554  ดังแสดงตามตารางที่ 33 

ตารางท่ี  33   การก าหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น 
 

เขตเลือกตั้ง จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พื้นที่ 

เขต 1 1 อ าเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลนคร
ขอนแก่น เทศบาลต าบลเมืองเก่า เทศบาลต าบล 
บ้านเป็ด และต าบลแดงใหญ่ 

เขต 2 1 1. อ าเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลต าบล 
บ้านทุ่ม เทศบาลต าบลพระลับ เทศบาลต าบล 
หนองตูม เทศบาลต าบลท่าพระ ต าบลโคกสี 
ต าบลบึงเนียม ต าบลบ้านหว้า ต าบลดอนช้าง 
ต าบลดอนหัน ต าบลศิลา และต าบลท่าพระ) 
2.อ าเภอซ าสูง 

เขต 3 1 1. อ าเภอน้ าพอง 
  2. อ าเภอกระนวน 

เขต 4 1 1. อ าเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลต าบล 
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เขตเลือกตั้ง จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พื้นที่ 
บ้านค้อ เทศบาลต าบลส าราญ เทศบาลต าบล 
โนนท่อน และเทศบาลต าบลสาวะถี)  

  2. อ าเภอเขาสวนกวาง 
  3. อ าเภออุบลรัตน์  
  4. อ าเภอบ้านฝาง 

เขต 5  1 1. อ าเภอหนองนาค า 
2. อ าเภอภูเวียง 
3. อ าเภอเวียงเก่า 
4. อ าเภอสีชมพู (ยกเว้นต าบลนาจาน 
ต าบลซ ายาง ต าบลภูห่าน และต าบลหนองแดง) 

เขต 6 1 1. อ าเภอชุมแพ 
2. อ าเภอภูผาม่าน 
3. อ าเภอสีชมพู (เฉพาะต าบลนาจาน ต าบล 
ซ ายาง ต าบลภูห่าน และต าบลหนองแดง) 

เขต 7 1  1. อ าเภอหนองเรือ 
2. อ าเภอมัญจาคีรี 

เขต 8  1 1. อ าเภอพล 
2. อ าเภอแวงน้อย 
3. อ าเภอแวงใหญ่ 
4. อ าเภอโคกโพธิ์ไชย 

เขต 9 1 1. อ าเภอหนองสองห้อง 
2. อ าเภอโนนศิลา 
3. อ าเภอชนบท 
4. อ าเภอเปือยน้อย 

เขต 10 1 1. อ าเภอบ้านไผ่ 
2. อ าเภอบ้านแฮด 
3. อ าเภอพระยืน 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น 
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รูปท่ี  3   แสดงการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในปี 2554 เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2554  จังหวัด

ขอนแก่นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น จ านวน 10 คน มีจ านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง 1,329,944 คน มี
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 974,406 คน คิดเป็นร้อยละ 73.26 
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 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีจ านวน  42  คน แบ่งตามเขตเลือกตั้ง โดย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ก าหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ออกเป็น 42 
เขตเลือกตั้ง ดังแสดงตามตารางที่  34 

ตารางท่ี  34 การก าหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
อ าเภอ จ านวน

สมาชิกฯ 
จ านวนเขต
เลือกตั้ง 

เขตเลือกตัง้
ที ่

พื้นที ่

เมืองขอนแก่น 9 9 1 1. เทศบาลนครขอนแก่น ต าบลในเมือง ดังนี ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมูท่ี่16 

(1)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมูท่ี่ 16 
(2)  ชุมชนเทศบาลสามเหลี่ยม หมู่ที่ 16 
(3)  ชุมชนบ้านหนองแวง หมูท่ี่ 14 
(4) ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม หมู่ที่ 14 

        (5)  ชุมชนหลังศูนย์ราชการ หมู่ที่ 13 
- บริเวณแยกถนนหลงัศูนย์ราชการตัดกับถนน 

มิตรภาพฝั่งทิศเหนอืของถนนหลงัศูนย์ราชการ ไปทางทศิ
ตะวันออกจรดถนนกสิกรทุ่งสร้าง 

- บริเวณแยกถนนกสิกรทุ่งสร้างตัดกับถนนหลัง 
ศูนย์ราชการไปทางทศิเหนือจรดถนนจอมพล 
        (6)  ชุมชนดอนหญ้านาง หมูท่ี่ 13 

            (7)  ชุมชนบ้านโนนชัย หมูท่ี่ 12 
2. เทศบาลต าบลบ้านเปด็ เฉพาะ หมู่ที่ 5, 6, 10, 11, 14, 
16, 17, 20, 22 และหมู่ที่ 23 

   2 เทศบาลนครขอนแก่น ต าบลในเมือง ดังนี ้
(1) ถนนจอมพล ม.13 
(2) ชุมชนศูนย์ราชการ ม.13 

ด้านทิศใต้ ของถนนหลังศนูย์ราชการ ตั้งแต่ 
แยกถนนกสิกรทุ่งสร้างไปทางทศิตะวันตกจรดถนน 
มิตรภาพ 

(3) ชุมชนมิตรภาพฝั่งทางทศิตะวันออกตั้งแต่แยก 
ถนนหลังศูนย์ราชการไปทางทิศใต้จรดถนนศรจีันทร์ 

(4) ถนนศรจีันทร์ ฝั่งทิศเหนือตั้งแต่แยกถนน 
มิตรภาพตัดกับถนนศรีจนัทร์ไปทางทิศตะวันออกจรด
ถนนหน้าเมือง 
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อ าเภอ จ านวน
สมาชิกฯ 

จ านวนเขต
เลือกตั้ง 

เขตเลือกตัง้
ที ่

พื้นที ่

   2 (5) ถนนหน้าเมือง ฝั่งทิศตะวันออกตัง้แต่แยกถนน 
ศรีจนัทร์ไปทางทศิเหนือจรดถนนรื่นรมย์ 

    (6) ถนนรื่นรมย์ ฝั่งทางทศิเหนือตัง้แต่แยกถนน 
หน้าเมืองไปทางทิศตะวันตกจรดคลองร่องเหมือง 

    (7) คลองร่องเหมือง ฝัง่ทศิเหนือตั้งแต่ 
แยกถนนรื่นรมย์ตัดกบัคลองร่องเหมืองเลียบตามคลอง 
ร่องเหมืองไปทางทิศตะวันออกจรดถนนชวนชื่น หมูท่ี่ 4 
       (8) ต าบลในเมือง หมูท่ี่ 4 ทั้งหมด 
       (9)  ชุมชนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 6 

   3 1.  เทศบาลนครขอนแก่น ต าบลในเมือง ดังนี ้
(1) ชุมชนบ้านศรีฐาน หมูท่ี่ 7 ทั้งหมด 
(2) ถนนมิตรภาพ ฝั่งทางทิศตะวันตก 

บริเวณตั้งแต่แยกถนนมติรภาพตัดกับถนนมะลิวัลย์ไปทาง
ทิศใต้ของถนนมิตรภาพจรดถนนศรีจนัทร์ 

(3) ถนนศรจีันทร์ ฝั่งทางทศิใต้ตัง้แต่ 
แยกถนนศรจีันทร์ไปทางทิศใต้จรดถนนรื่นรมย ์

    (4) ถนนหน้าเมือง ฝั่งทางทศิตะวันตก 
ตั้งแต่แยกถนนศรีจนัทร์ไปทางทศิใตจ้รดถนนรื่นรมย ์

(5)  ถนนรื่นรมย์ ฝั่งทางทศิใต้ ตั้งแต ่
แยกถนนหน้าเมืองไปทางทิศตะวันตกจรดคลองร่อง
เหมือง 

(6) คลองร่องเหมือง ฝัง่ทางทิศใต้ตั้งแต่ 
แยกถนนรื่นรมย์ตัดกบัคลองร่องเหมืองเลียบตามคลอง
ร่องเหมืองไปทางทิศตะวันออกจรดถนนชวนชื่น หมูท่ี่ 1 

    (7) ชุมชนบ้านโนนทัน  
           (8)    ชุมชนแก่นนคร หมู่ที่ 17 
           (9)    ชุมชนหนองวัด หมู่ที่ 17 
           (10)  ชุมชนวุฒาราม หมู่ที่ 17 
           (11)  ชุมชนสนามกีฬา ถนนเหล่านาด ี
           (12)  ชุมชนเคหะ 
           (13)  ชุมชนบ้านตูม 
           (14)  ชุมชนวัดกลาง 
           (15)  ชุมชนวัดธาต ุ
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อ าเภอ จ านวน
สมาชิกฯ 

จ านวนเขต
เลือกตั้ง 

เขตเลือกตัง้
ที ่

พื้นที ่

   3        (16)  ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 
           (17) ชุมชนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. เทศบาลต าบลเมืองเก่า เฉพาะ หมู่ 9 และหมูท่ี่ 14 
   4 1.เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ยกเว้น หมู่ที่ 5, 6, 10, 11, 14, 16, 

17, 20, 22 และหมูท่ี่ 23 
2.ต าบลเมืองเก่า ยกเว้น หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 14 

   5 1.ต าบลท่าพระ 
2.เทศบาลต าบลท่าพระ  
3.เทศบาลต าบลบ้านหว้า 
3.ต าบลดอนช้าง 
4.เทศบาลต าบลดอนหนั    

   6 1.เทศบาลต าบลพระลับ  
2.ต าบลบึงเนียม 
3.เทศบาลต าบลโคกสี  
4.เทศบาลต าบลหนองตูม 

   7 ต าบลศิลา ยกเว้น หมู่ที่ 2 และหมูท่ี่ 17 
    8 1.เทศบาลต าบลสาวะถี 

2.เทศบาลต าบลบ้านทุ่ม 
3.ต าบลแดงใหญ ่

   9 1.เทศบาลต าบลบ้านค้อ 
2.เทศบาลต าบลโนนท่อน 
3.เทศบาลต าบลส าราญ 
4.ต าบลศิลา เฉพาะ หมูท่ี่ 2 และหมู่ที่ 17 

ชุมแพ 3 3 1 1.เทศบาลเมืองชุมแพ 
2.ต าบลชุมแพ 

   2 1.เทศบาลต าบลโคกสูงสัมพันธ์ 
2.เทศบาลต าบลหนองเสาเล้า 
3.ต าบลโนนอดุม 
4.ต าบลขัวเรียง 
5.ต าบลไชยสอ 
6.ต าบลหนองไผ ่
7.ต าบลนาเพียง 

   3 
 

1.เทศบาลต าบลโนนหนั 
2.ต าบลหนองเขียด 
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อ าเภอ จ านวน
สมาชิกฯ 

จ านวนเขต
เลือกตั้ง 

เขตเลือกตัง้
ที ่

พื้นที ่

3 3.ต าบลโนนหัน 
4.ต าบลวังหินลาด 
5.ต าบลโนนสะอาด 
6.ต าบลนาหนองทุ่ม 

น้ าพอง 2 2 1 1.ต าบลสะอาด 
2.เทศบาลต าบลล าน้ าพอง  

    3.เทศบาลต าบลกุดน้ าใส  
4.เทศบาลต าบลม่วงหวาน 
5.ต าบลวังชัย 
6.เทศบาลต าบลวังชัย 
7.เทศบาลต าบลน้ าพอง 
8.ต าบลหนองกุง ยกเว้น หมูท่ี่ 6 และ หมู่ที่ 10 

   2 1.ต าบลพังทุย 
2.ต าบลบัวเงนิ 
3.ต าบลทรายมูล 
4.ต าบลท่ากระเสริม 
5.ต าบลบัวใหญ ่
6.ต าบลบ้านขาม 
7.ต าบลหนองกุง ยกเว้น หมูท่ี่ 6 และหมู่ที่ 10 

สีชมพู 2 2 1 1.ต าบลสีชมพู 
2.เทศบาลต าบลวังเพิ่ม 
3.ต าบลศรีสุข 
4.ต าบลบรบิูรณ ์
5.เทศบาลต าบลสีชมพู 

   2 1.เทศบาลต าบลนาจาน 
2.ต าบลหนองแดง 
3.ต าบลซ ายาง 
4.ต าบลภูห่าน 
5.ต าบลบ้านใหม ่
6.ต าบลดงลาน 

พล 2 2 1 1.เทศบาลเมืองเมืองพล 
2.ต าบลเก่างิ้ว 
3. ต าบลเพ็กใหญ ่            5.ต าบลหนองแวงนางเบ้า 
4.ต าบลหัวทุง่                   6.ต าบลลอมคอม 



บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

53 

 

อ าเภอ จ านวน
สมาชิกฯ 

จ านวนเขต
เลือกตั้ง 

เขตเลือกตัง้
ที ่

พื้นที ่

   2 1.ต าบลโจดหนองแก 
2.ต าบลโสกนกเต็น 
3.ต าบลเมืองพล 
4.ต าบลโนนข่า 
5.ต าบลหนองแวงโสกพระ 
6.ต าบลหนองมะเขือ 
7.ต าบลโคกสง่า 

บ้านไผ ่ 2 2 1 1. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ดังนี้  
(1) ต าบลบ้านไผ ่
(2) ต าบลในเมือง เฉพาะหมูท่ี่ 1  

2.ต าบลเมืองเพีย 
3.ต าบลบ้านไผ่ (นอกเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ)่ 
4.ต าบลในเมือง (นอกเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ)่ 
5.ต าบลภูเหล็ก 
6.ต าบลหัวหนอง 

   2 1.เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ดังนี ้
    (1) ต าบลในเมือง  ยกเว้น หมู่ที ่1 
    (2) ต าบลแคนเหนือ 
2.ต าบลหินตั้ง 
3.ต าบลบ้านลาน 
4.ต าบลแคนเหนือ (นอกเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่) 
5.ต าบลป่าปอ 
6.ต าบลหนองน้ าใส 

หนองเรือ 2 2 1 1.เทศบาลต าบลหนองเรือ 
2.เทศบาลต าบลดอนโมง 
3.ต าบลหนองเรือ 
4.ต าบลโนนทอง 
5.ต าบลโนนทัน 
6.ต าบลบ้านกง 
7.ต าบลบ้านผือ 

   2 1.เทศบาลต าบลหนองแก 
2.ต าบลจระเข ้
3.ต าบลบ้านเม็ง                           5.ต าบลโนนสะอาด 
4.ต าบลกุดกว้าง                           6.ต าบลยางค า 
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อ าเภอ จ านวน
สมาชิกฯ 

จ านวนเขต
เลือกตั้ง 

เขตเลือกตัง้
ที ่

พื้นที ่

กระนวน 2 2 1 1.เทศบาลเมืองกระนวน 
2.ต าบลหนองโก 
3.ต าบลดูนสาด 
4.เทศบาลต าบลห้วยยาง 
5.ต าบลหัวนาค า 

   2 1.ต าบลบ้านฝาง 
2.ต าบลหนองกุงใหญ ่
3.ต าบลห้วยโจด 
4.เทศบาลต าบลหนองโน 
5.เทศบาลต าบลน้ าอ้อม 

อุบลรัตน ์ 1 1  ทุกต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอ 
ภูเวียง 1 1  ทุกต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอ 
แวงใหญ ่ 1 1  ทุกต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอ 
แวงน้อย 1 1  ทุกต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอ 
มัญจาคีร ี 1 1  ทุกต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอ 
ภูผาม่าน 1 1  ทุกต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอ 
พระยืน 1 1  ทุกต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอ 
เปือยน้อย 1 1  ทุกต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอ 
บ้านฝาง 1 1  ทุกต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอ 
ชนบท 1 1  ทุกต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอ 
เขาสวนกวาง 1 1  ทุกต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอ 
หนองนาค า 1 1  ทุกต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอ 
บ้านแฮด 1 1  ทุกต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอ 
โนนศิลา 1 1  ทุกต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอ 
ซ าสูง 1 1  ทุกต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอ 
โคกโพธ์ิไชย 1 1  ทุกต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอ 
เวียงเก่า 1 1  ทุกต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอ 
หนองสองห้อง 1 1  ทุกต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอ 
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การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2555  
ใน 26 อ าเภอ มีดังนี้ 

จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง      1,325,049     คน  
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  629,008      คน     คิดเป็นร้อยละ  47.47 

               -   จ านวนบัตรเสีย                     7,786     บัตร    คิดเป็นร้อยละ   1.23        
  

 ศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น    
1. โครงสร้างและอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 

                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ
ฝ่ายบริหาร โดยมีโครงสร้างและอัตราก าลังดังแสดงตามรูปที่  4 

รูปท่ี  4   แสดงโครงสร้างและอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา อบจ. 

ประธานสภา อบจ. 

รองประธานสภา อบจ. 

สมาชิกสภา อบจ.ขก. 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

รองนายก อบจ. รองนายก อบจ. รองนายก อบจ. 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 

รองปลัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านัก
ปลัดฯ 

กอง
กิจการ
สภาฯ 

กองแผน
และ

งบประมาณ 

กองคลัง 
 
 
 

กองช่าง กองการ 
ศึกษาฯ 

กองพัสดุ
และ

ทรัพย์สิน 

กองการ
เจ้าหน้า

ที่ 

กอง
กิจการ
ขนส่ง  
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                  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน   
42   คน   ประกอบด้วย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 2 คน และมีคณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รวม 13 คณะ   ได้แก่ 

 1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย 3 คณะ  
 1.1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 1.2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 1.3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 2) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วย 10 คณะ 
 2.1) คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการประชาชน 
 2.2) คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ 
 2.3) คณะกรรมการสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 2.4) คณะกรรมการกีฬา-การท่องเที่ยว 
   2.5) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
   2.6) คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   2.7) คณะกรรมการศึกษา - เทคโนโลยี 
  2.8) คณะกรรมการโยธา - คมนาคม 
  2.9)  คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา 
                   ท้องถิ่น 
   2.10) คณะกรรมการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

            ฝ่ายบริหาร   ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1 คน  โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตพื้นที่ทั้งจังหวัดขอนแก่น  และมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จ านวน  3 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น   
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ท าหน้าที่
ปกครองบังคับบัญชา รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ตามล าดับ 
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 ณ วันที่ 1  เมษายน 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น และอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จ านวน 862  คน  แยกเป็น
ข้าราชการ 721  คน  ลูกจ้างประจ า 50  คน  พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ  3 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 74 คน  
และพนักงานจ้างทั่วไป  14 คน  ดังแสดงตามตารางที่ 35 

ตารางท่ี  35  แสดงอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ข้อมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2556 

 

ที่ ส่วนราชการ 

จ านวนอัตราก าลัง 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
จ้าง

ผู้เช่ียวชาญ 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

1 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

32 8 - 17 6 

2 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

9 - - 2 - 

3 กองแผนและงบประมาณ 19 - 1 4 - 
4 กองคลัง 26 2 - 1 2 
5 กองช่าง 61 17 - 7 6 
6 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 22 - 1 - - 
7 กองกิจการขนส่ง 10 1 - 21 - 
8 กองพัสดุและทรัพย์สิน 16 - - 2 - 
9 หน่วยตรวจสอบภายใน 3 - - - - 
10 กองการเจ้าหน้าที่ 14 - 1 3 - 
11 โรงเรียน 19 โรง 509 22 - 17 - 

รวม 721 50 3 74 14 

ที่มา :  กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

2. การคลังองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น 

(1) รายรับ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประมาณการรายรับปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 ไว้ประมาณ 1,450,230,000 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จ านวน 28,770,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.98 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายละเอียดประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แยกตาม
หมวด ดังแสดงตามตารางที่ 36 
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     ตำรำงที่  36    แสดงประมำณกำรรำยรับขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 

หมวด/ประเภท 
ประมาณการ

รายรบั 
ปี 2558 

รายรบัปีงบประมาณ 2557 รับจริง 

ประมาณการ รับจริง 
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

รายรบั ปี 2557 
(1 ต.ค.56 –12  

มิ.ย.57) 

1. หมวดภาษีจัดสรร 
 

       

  - ภาษีมูลค่าเพ่ิม พ.ร.บ. 
องค์การฯ  

250,000,000.00 240,000,000.00 219,205,445.76 259,929,947.33 225,068,913.30 194,400,058.46 

  - ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม 
พ.ร.บ. แผนฯ  

160,000,000.00 150,000,000.00 125,476,856.23 173,053,132.56 149,955,131.03 140,202,774.02 

  - ภาษีค่าธรรมเนียม
รถยนตแ์ละล้อเล่ือน  

500,000,000.00 540,000,000.00 385,023,288.23 534,009,378.60 540,927,198.93 479,437,303.92 

  - ค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียม  

142,000,000.00 142,000,000.00 89,696,388.04 162,554,158.47 141,027,334.88 124,968,480.17 

  - ค่าภาคหลวงแร ่ 3,500,000.00 3,500,000.00 1,052,328.48 3,406,945.92 3,664,041.10 3,286,514.87 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 1,055,500,000.00 1,075,500,000.00 820,454,306.74 1,132,953,562.88 1,060,642,619.24 942,295,131.44 

2. หมวดภาษีอากร       

  - ภาษีบ ารุงองค์การฯ
จากน  ามัน  

10,600,000.00 10,500,000.00 7,256,110.20 10,746,610.20 9,523,203.24 8,835,284.62 

  - ภาษีบ ารุงองค์การฯ 
จากยาสูบ  

85,000,000.00 85,000,000.00 58,758,600.14 83,161,496,04 86,418,207.18 78,891,840.48 

รวมหมวดภาษีอากร 95,600,000.00 95,500,000.00 66,014,710.34 93,908,106.24 95,941,410.42 87,727,125.10 

 3. หมวดคา่ธรรมเนยีม 
ค่าปรบั และใบอนุญาต  

      

  - ค่าธรรมเนียมบริการ
ช่องจอดรถ  

- - - - - - 

  - ค่าธรรมเนียมและค่า
เช่าเครื่องจักรกล  

40,000.00 40,000.00 11,700.00 148,000.00 43,880.00 35,200.00 

  - ค่าใบอนญุาตตาม
กฎหมายที่ดิน มาตรา 9  

10,000.00 10,000.00 - - 12,800.00 - 

  - ค่าธรรมเนียมผู้พักใน
โรงแรม  

1,700,000.00 1,600,000.00 1,298,712.00 1,734,697.00 1,541,986.68 760,774.43 

  - ค่าปรับผิดสัญญาจ้าง  800,000.00 800,000.00 558,089.40 604,747.00 1,042,773.00 1,272,143.00 

  - ค่าธรรมเนียม
ตรวจสอบคุณภาพวัสดุ  

400,000.00 400,000.00 229,000.00 570,750.00 435,164.00 376,820.00 

  - ค่าธรรมเนียมการใช้
น  าประปาบาดาล  

20,000.00 20,000.00 14,464.00 18,080.00 18,972.50 19,212.00 

  - ค่าธรรมเนียมสมัครรับ
เลือกตั ง  

10,000.00 10,000.00 - - 424,000.00 24,000.00 

  - ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนพาณิชย ์ 

- - - - - 65,080.00 

รวมหมวด
ค่าธรรมเนยีม 

2,980,000.00 2,880,000.00 2,111,965.40 3,076,274.00 3,519,576.18 2,553,232.43 

 4. หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สนิ  

      

  - ค่าเช่าสถานีขนส่ง
ติดตั งป้ายโฆษณา  

- - - - - - 

  - ค่าบริการห้องสุขา
สถานีขนส่ง  

- - - - - - 

- ค่าเช่าสถานีขนส่ง
ติดตั งเครื่อง ATM 

- - - - - - 

  - ค่าเช่าสถานที่  150,000.00 150,000.00 178,877.08   290,844.39 143,061.54 96,000.00 

  - ดอกเบี ยเงินฝาก  9,000,000.00 8,000,000.00 5,678,752.61 12,120,832.90 8,441,697.17 5,638,897.39 

 รวมหมวดรายได้จาก
ทรัพย์สนิ  

9,150,000.00 8,150,000.00 5,857,629.69 12,411,677.29 8,584,758.71 5,734,897.39 
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หมวด/ประเภท 
ประมาณการ

รายรบั 
ปี 2558 

รายรบัปีงบประมาณ 2557 รับจริง 

ประมาณการ รับจริง 
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

รายรบั ปี 2557 
(1 ต.ค.56 –12  

มิ.ย.57) 

5.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
- ค่าขายแบบแปลนหรือ
รายละเอียด 
- ค่ารายได้เบ็ดเตล็ด 

 

4,000,000.00 
 

600,000.00 

 

4,000,000.00 
 

600,000.00 

 

11,399,000.00 
 

1,022,218.00 

 

4,916,550.00 
 

2,729,956.00 

 

4,079,850.00 
 

684,746.22 

 

3,002,700.00 
 

168,992.00 
 

 รวมหมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด  

4,600,000.00 4,600,000.00 12,421,218.00 7,646,506.00 4,764,596.22 3,171,692.00 

6.หมวดรายได้จากทนุ       

  - ค่าขายทอดตลาด
ทรัพย์สนิ  

100,000.00 100,000.00 45,287.00 658,400.00 62,172.00 144,850.00 

 รวมหมวดรายได้จาก
ทุน  

100,000.00 100,000.00 45,287.00 658,400.00 62,172.00 144,850.00 

 รวมประมาณการ
รายรบั  

1,167,930,000.00 1,186,730,000.00 906,905,117.17 1,250,654,526.41 1,173,515,132.77 1,041,626,928.36 

  7.เงินอุดหนุนทั่วไป 
(ตราข้อบญัญัติ)  

386,900,000.00 375,500,000.00 369,341,202.00 368,194,218.00 76,227,813.00 82,921,487.00 

รวมรายรบัตาม
ข้อบัญญัตฯิ 

1,554,830,000.00 1,562,230,000.00 1,276,246,319.17 1,618,848,744.41 1,249,742,945.77 1,124,548,415.36 

  8.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
(กรมส่งเสริมฯ)  

- - 199,043,211.10 877,866,881.70 1,083,257,361.77 540,194,106.73 

9.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ด้านการศึกษา 

- - 84,781,552.76 100,106,110.31 301,949,662.37 275,771,717.38 

รวมรับเงินอุดหนนุ 
เฉพาะกิจ 

- - 283,824,763.86 887,877,493.01 1,385,207,024.14 815,965,824.11 

10.รับเงินกู้
ธนาคารกรุงไทย 
(เฉพาะปี 56) 

- - - - 22,457,600.00 566,596,400.00 

 9.เงินรายได้สถานีขนสง่  
(งบเฉพาะการ)  

- 28,036,000.00 10,683,415.22 12,380,670.63 10,502,872.44 8,379,354.81 

รวมรายรบัทั้งสิน้ 1,554,830,000.00 1,590,266,000.00 1,570,754,498.25 1,631,229,416.04 2,667,910,442.35 2,515,489,994.28 

     
(2) รายจ่าย  เมื่อเปรียบเทียบรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้รับอนุมัติรายจ่าย ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 จ านวน 1,562,152,540 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 
จ านวน 83,557,090 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.34  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้รับอนุมัติรายจ่ายตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2556 จ านวน 1,478,595,450 บาท  ดังแสดงตามตารางที่ 37 
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ตารางที่  37  แสดงรายละเอียดรายจา่ยจรงิขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ปีงบประมาณ 2557 

 

 

หมวดรายจ่าย 
ประมาณการรายจ่ายป ี

2557 

รายจ่ายจริงประจ าป ี

รายจ่ายจริง ป ี2557 
(1 ต.ค.56-12 มิ.ย.57) 

ปี 2556 ปี 2555 

หมวดเงินงบกลาง 234,843,400.00 144,855,933.96 206,000,415.19 184,004,279.70 

หมวดเงินเดือน     

- เงินเดือนฝ่ายการเมือง 13,510,000.00 9,006,320.00 13,509,017.00 10,268,838.00 

- เงินเดือนฝ่ายประจ า 383,834,200.00 219,920,923.00 326,612,169.54 67,659,264.00 

หมวดค่าจ้างประจ า - - - - 

หมวดค่าจ้างชั่วคราว - - - - 

หมวดค่าตอบแทน 49,377,700.00 4,219,756.50 65,795,142.97 58,820,289.40 

หมวดค่าใช้สอย 409,424,240.00 141,347,273.36 379,764,088.53 286,559,029.15 

หมวดค่าวัสดุ 16,352,000.00 7,492,233.43 11,772,321.17 14,570,131.91 

หมวดสาธารณูปโภค 7,300,000.00 4,568,445.59 6,193,813.43 4,664,731.06 

หมวดเงินอุดหนุน 58,832,600.00 49,667,007.76 48,268,553.80 120,470,829.52 

หมวดรายจ่ายอื่น - - - - 

หมวดครุภัณฑ์ 12,261,200.00 261,780.00 11,615,950.00 23,976,040.00 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 376,417,200.00 - 518,297,200.00 441,257,600.00 

รวมจ่ายตามงบประมาณ 
(รวมเงินอุดหนุนทั่วไป) 

1,562,152,540.00 581,339,673.60 1,587,828,671.63 1,212,251,032.74 

- จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก 
กรมส่งเสริมฯ 

- 177,120,859.03  1,083,257,361.77 

- จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้าน
การศึกษา 

- 84,570,252.76  301,949,662.37 

- จ่ายเงินกู้ กสอ. (ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

5,734,050.00 5,692,500.00  22,457,600.00 

- จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานี
ขนส่ง 

28,027,180.00 5,195,323.92  9,052,246.04 

- รายจ่ายค้างจ่าย 178,271,936.80 139,298,730.65  215,340,524.33 

- รายจ่ายจ่ายขาดเงินสะสม - 67,016,500.00  30,531,475.00 

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย 450,610,160.00 442,927,170.00  261,310,873.92 

รวมจ่ายทั้งสิน้ 2,224,795,866.80 1,436,144,509.96  3,136,150,776.17 
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ส่วนท่ี  3 
สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

1. การประเมินสถานการณก์ารพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทั้งภายในและ
ภายนอก สรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดังนี้ 
 

 จุดแข็ง (Strengths) 
 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีทรัพยากร
บุคลากรหลากหลายสาขาอาชีพ มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ครบทุกด้าน พร้อมสนับสนุนการพัฒนาและ
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 
 2.  เป็นองค์กรที่สามารถก าหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และการบริหาร
จัดการได้อย่างเป็นเอกภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
 3. ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นประตูสู่อินโดจีนและเป็นเมืองศูนย์กลางการพัฒนาใน
หลาย ๆ ด้านของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการศึกษา ด้านการ
สาธารณสุข และยังเป็นที่ต้ังของส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจ ที่
พร้อมจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นใน
อนาคตต่อไป 
 4. เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชนโดยตรง สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นเอกภาพ 
 5. จังหวัดขอนแก่น มีประเพณีผูกเสี่ยว ที่เป็นวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและ
โดดเด่น  
 6. จังหวัดขอนแก่น มีแหล่งพลังงาน เช่น ก๊าซธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้า ที่สามารถรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการได้ 
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 จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ทักษะ ความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมทั้งระบบการบริการที่มีเทคนิคและเทคโนโลยี
สมัยใหม่  
 
 2. มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัด งบประมาณในการพัฒนาจึงกระจายทุกพื้นที่ ท าให้ไม่
สามารถด าเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากได้ 
 3. ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น นักวิจัย นักการศึกษา 
นักวิเคราะห์และประเมินผล และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน 
  
 โอกาส (Opportunity) 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก าหนดให้รัฐต้องให้อิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและ
การคลัง 
 2. นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 ก าหนดบทบาท ภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับระบบการบริหารงานเพื่อรองรับภารกิจ
ถ่ายโอน 
 3. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 4. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการ
สาธารณะของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
 5. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น โดยสร้างดุลยภาพ
ระหว่างการก ากับดูแลและความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของ
ท้องถิ่น 
 6. นโยบายกองทุนพัฒนาสตรี จะสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 
ให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีให้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น  
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 อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 
 1. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วม การตรวจสอบ 
และติดตามการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ขอนแก่นประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาลซ้ าซาก เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม และเกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน และป่าไม้ เป็นต้น 
 3. ปัญหาการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลต่อสังคม และวัฒนธรรม อาทิ วัยรุ่นรับ
วัฒนธรรมตะวันตกมากเกินไป ท าให้ไม่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีพฤติกรรมการบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป  
 4. การก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาโดยยึดพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ชัดเจน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 5. การเพิ่มของประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยในชุมชนเมือง และการขยายตัวของตัวเมือง ท าให้
เกิดปัญหาสังคมเพิ่มมากขึ้น เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

 6. แนวโน้มราคาน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและประกอบ
อาชีพของประชาชน 
 7. โรคอุบัติใหม่ร้ายแรง เช่น โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก 
คุกคาม สุขภาวะของประชาชน 
 8. การเปิดประชาคมอาเซียน อาจท าให้มีแรงงานและผู้ประกอบการจากต่างชาติ เข้ามาแข่งขัน
ในประเทศมากขึ้น 
 
2.  การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา  
 2.1 ผลการน าแผนพัฒนาประจ าปี 2557 ไปปฏิบัติ 
                            แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวม 3 ปี มี
จ านวนโครงการทั้งสิ้น 1,918 โครงการ งบประมาณรวม 5,262,748,600 บาท โดยแผนพัฒนาประจ าปี 2557 
มีจ านวนโครงการ 754 โครงการ งบประมาณรวม 1,725,371,200 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น สามารถน าแผนพัฒนาประจ าปี 2557 ไปสู่การปฏิบัติ โดยน าไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557  จ านวนทั้งสิ้น 596 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.04 ของโครงการในแผนพัฒนา 
งบประมาณที่ด าเนินงานตามแผน รวม 1,568,861,720 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.92 ของงบประมาณที่ก าหนด 
ไว้ในแผนพัฒนาปี 2557  ดังแสดงตามตารางที่ 39 
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      ตารางที่ 38  เปรียบเทียบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2557 
กับการน าไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2557 

 
 

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ร้อยละ 

จ านวนงบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
ตาม

แผนพัฒนา
ปี 2557 

ตามข้อ 
บัญญัติปี 
2557 

ตามแผนพัฒนาปี 
2557 

ตามข้อบัญญัติปี 
2557 

1. การพัฒนาคณุภาพคนและสังคม 

1.1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านยิมไทย 
แก่คนทกุช่วงวัย 

8 9 
 

2,940,000 4,800,000 
 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสขุภาพ 
อย่างครบวงจร 

28 10 
 

54,860,600 47,540,600 
 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร 

17 11 
 

10,785,000 8,850,000 
 

1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการกีฬาเพ่ือสนับสนนุการเล่นกีฬาที่มีศักยภาพ
ไปสู่กีฬาอาชีพ 

27 19 
 

51,340,500 47,077,000 
 

1.5 อนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้เป็นมรดกของคน 
รุ่นต่อไป 

65 63 
 

18,965,000 18,935,000 
 

รวม 145 112 77.24 138,891,100 127,202,600 91.58 

2. การพัฒนาการศึกษา 

2.1 พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรยีนในสังกัด
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

32 25  62,294,000 63,867,640,640  

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในสงักัดใหม้ีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

6 3  8,300,000 4,200,000  

2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเชือ่มโยงกับภูมิสังคม 

3 3  1,880,000 1,880,000  

2.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

13 6  21,818,200 7,589,200  

2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอก
ระบบครอบคลุมทกุช่วงวัย ให้มีคุณภาพ และพัฒนา 
ไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

14 12  73,550,000 71,900,000  

2.6 เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมแก ่
ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

1 0  300,000 -  

รวม 69 49 71.01 168,142,200 149,436,840 88.87 

3. การพัฒนาเมืองและชุมชน 

3.1 พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่ง 
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอให้ได้
มาตรฐาน 

260 237 
 

326,419,500 287,891,000 
 

3.2 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการ
ให้บรกิารของสถานีขนสง่ผู้โดยสาร ใหไ้ด้มาตรฐาน 
สะดวก สะอาด และปลอดภัย 

20 19 
 

17,635,000 17,335,000 
 

3.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและเครือข่าย 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัในเขตเมืองและ
ชุมชน 

16 4 
 

20,052,000 4,380,000 
 

3.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ 
และสาธารณูปโภค 

4 2 
 

2,390,000 1,550,000 
 

3.5 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนเมืองนิเวศน์ 
(Eco City) 

1 1 
 

500,000 500,000 
 

รวม 301 263 87.37 366,996,500 311,656,000 84.92 

4.การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน 

4.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา การท่องเที่ยวและ 
บริการด้านการทอ่งเที่ยว 

10 2 
 

11,650,000 7,022,000 
 

4.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพ่ิมประสิทธภิาพ 
การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

38 14 
 

119,771,320 88,243,800 
 

4.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
ทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร 

14 1 
 

14,110,000 2,300,000 
 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
ตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

10 10 
 

6,450,000 5,710,000 
 

รวม 72 27 37.5 151,981,320 103,275,800 67.95 
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ร้อยละ 

จ านวนงบประมาณ (บาท) 

ร้อยละ 
ตาม

แผนพัฒนา
ปี 2557 

ตามข้อ 
บัญญัติปี 
2557 

ตามแผนพัฒนาปี 
2557 

ตามข้อบัญญัติปี 
2557 

5. การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 สนับสนุน สง่เสริม ฟื้นฟู รักษาป่าและป่าต้นน้ า 
ล าธาร 

8 5 
 

5,500,000 3,190,000 
 

5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธภิาพในการกกัเก็บน้ าให้เพียงพอกับ
การเกษตรอุปโภคและบรโิภค 

73 73 
 

82,304,200 82,304,200 
 

5.3 สนับสนุนและพัฒนาประสิทธภิาพการจัดการขยะ
แบบครบวงจรและน้ าเสียชมุชนแบบมีสว่นร่วม 

5 5 
 

6,100,000 5,600,000 
 

5.4 เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของ
ชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที ่

15 8 
 

15,000,000 7,030,,000 
 

             รวม 101 91 90.09 108,904,200 98,124,200 90.10 

6. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการทีด่ี 

6.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม ่

6 2 
 

970,600 600,000 
 

6.2 พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบรหิารจัดการ
การเงิน การคลัง ให้มีประสทิธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ 

18 18 
 

747,880,280 736,031,280 
 

6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและ
ให้บรกิารสาธารณะอย่างมีประสิทธภิาพ 

10 7 
 

12,530,000 16,330,000 
 

6.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชน
เข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิน่ 

32 27 
 

29,075,000 26,205,000 
 

รวม 66 54 81.81 790,455,880 779,166,280 98.57 

รวมทั้ง 6 ยทุธศาสตร์ 754 596 79.04 1,725,371,200 1,568,861,720 90.92 

 
 2.2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 
                            แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีจ านวน
โครงการทั้งสิ้น 1,715 โครงการ โดยมีแผนพัฒนาประจ าปี 2556 จ านวน 601 โครงการ งบประมาณรวม 
1,558,263,890 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สามารถน าแผนพัฒนาประจ าปี 2556 ไปปฏิบัติ 
โดยน าไปจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556  จ านวนทั้งสิ้น 573 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
95.34 ของโครงการในแผนพัฒนาปี 2556  งบประมาณที่ด าเนินงานตามแผน รวม 1,485,307,430  บาท คิด
เป็นร้อยละ 95.31 ของงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาปี 2556 ดังแสดงตามตารางที่ 40  
 
           ตารางท่ี  39  แสดงการน าโครงการตาม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
                                ประจ าปี พ.ศ. 2556  (เฉพาะแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

จ านวนโครงการ  
 

 

จ านวนงบประมาณ (บาท) 

 
ตาม 
แผนฯ 
ปี 56 

ประเภทที่จ่าย 
 

คิดเป็นร้อย
ละของ
โครงการ
ทั้งหมด  

จ านวน
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ
ของงบ 
ประมาณ ตามข้อบัญญัติ ตามข้อบญัญัติ 

1.การพัฒนาคุณภาพคน และ
สังคม  

98 89 15.53 100,267,460 92,841,000 6.25 
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2.การพัฒนาการศึกษา 48 45 7.85 154,796,040 144,241,840 9.71 
3.การพัฒนาเมืองและชุมชน 272 287 50.08 341,500,000 348,388,500 23.45 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 39 25 4.36 106,818,000 83,579,000 5.63 
5. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

90 84 14.65 126,805,000 99,717,200 6.71 

6.  การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี  

54 43 7.50 728,077,390 716,539,890 48.24 

รวม 601 573 100.00 1,558,263,890 1,485,307,430 100.00 

 
            จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี  พ.ศ. 2556 ของฝ่ายตรวจ
ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ซึ่งสรุปข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง  โดยสรุปดังนี้   
 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคม  พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรจัดหาอาชีพเสริมโดย
การฝึกอบรมให้ความรู้สามารถน าไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ การท าผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือน ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ เป็นการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง รู้จักประมาณตนเองและปรับความ
เป็นอยู่ให้เข้ากับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม เพื่อให้ครอบครัวอยู่อย่างเป็นสุข ตามแนวพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการส่งเสริมและสร้างอาชีพที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านอาชีพที่หลากหลาย สามารถน าไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และ
ครอบครัวไม่เป็นภาระต่อสังคม และช่วยเหลือส่งเสริมผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพ ให้ได้รับโอกาสเท่า
เทียงกันทุกคน มีการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น โดยการปลูกฝังค่านิยมให้มีความพอ
เยง และพึ่งตนเองได้ 
 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาการศึกษา  พบว่า ประชากรส่วนใหญ่
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความรู้ให้
เด็กได้มีโอกาสทางการศึกษาให้มากที่สุด ต้องการให้มีการอบรมภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนใน
สถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ สร้างโอกาสและสร้างความเสมอภาคให้กับเด็ก
นักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ต้องการให้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวินัย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เกิดทักษะเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและเป็นสุข อีกทั้ง
เป็นการสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว ชุมชน ส่งผลให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง และลดปัญหา
ทางสังคมที่ติดตามมา 
  การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3   การพัฒนาเมืองและชุมชน   พบว่า ประชากร
ส่วนใหญ่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งสัญจร
ไปมาให้มีความคงทนถาวรเป็นถนนคอนกรีต หรือลาดยาง ให้เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ต าบล สู่ทางสาย
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หลัก ให้ครบทุกเส้นทาง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาการขนส่งสินค้า และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวใน
การสัญจรไปมา ตลอดจนการขนส่งผลผลิตด้านการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนดูแลพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคให้กับประชาชนให้ได้มาตรฐานทั้งในเขตเมืองและชุมชน 
 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   พบว่าประชากรส่วน
ใหญ่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พัฒนาส่งเสริมอาชีพโดยจัดฝึกอบรมอาชีพเสริม
ให้กับคนในชุมชน สามารถน าไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ส่งเสริมกลุ่มชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งในผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แพร่หลายเป็นที่รู้จัก ต้องการให้หน่วยงาน
ของรัฐช่วยในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชน ต้องการเพิ่มศักยภาพให้ความรู้เสริม
อาชีพหลากหลายให้กับชุมชนเพื่อน าไปพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้น สร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง และ
สามารถแข่งขันได้ โดยการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปร
รูป และการตลาด สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ สร้างรายได้กับชุมชนให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง 
สามารถพึ่งตนเองได้ 
 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
พบว่าประชากรส่วนใหญ่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขยายพื้นที่ในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว ให้มีการขยายเครือข่ายการอนุรักษ์ป่าให้แพร่หลายในกลุ่มเยาวชนให้มีจิตใจรักป่า สร้าง
ความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และให้ความหลายหลายทางชีวภาพ ลดการใช้สารเคมีหันมาท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้มาก
ขึ้น และการจัดสรรทรัพยากรน้ า เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตร ส าหรับเกษตรกร
โดยการขุดลอกแหล่งน้ า/ล าห้วย คูคลองที่ตื้นเขิน ขุดบ่อน้ าในไร่นาของเกษตรกรให้พอเพียงต่อความ
ต้องการใช้ประโยชน์จากน้ าเพื่อการเกษตร และใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ทั้งนี้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี    องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานโครงการ เช่น การเสนอ
ความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นในทุกด้าน เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น เป็น
กรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง กรรมการจัดท าแผนฯ กรรมการติดตามประเมินผล ฯลฯ ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นโดยเสนอปัญหาความต้องการผ่านผู้ที่เป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามา และประชาชนได้เสนอ
ปัญหา ความต้องการผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การรับทราบปัญหาของ
ประชาชนโดยการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อหาทางแก้ไข โดยมี
ช่องทางรับทราบปัญหาจากตู้รับฟังความคิดเห็น จากแบบสอบถาม และทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
ครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า เป็นธรรม โดยให้ผู้รับบริการหรือประชาชนให้มีความพึง
พอใจมากที่สุด 
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3.  ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ใน 26 อ าเภอ รวม 10,000 ราย โดยส ารวจปัญหาและ
โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่น ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
พัฒนาในห้วงระยะเวลา 3 ปี ซึ่งได้ก าหนดประเด็นโครงการพัฒนาที่ต้องการไว้ 11 โครงการ มีผู้ส่งคืนแบบ
ส ารวจ จ านวน 4,124 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.24  พบว่า โครงการที่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนามากที่สุด ดังแสดงตามตารางที่  41 

ตารางท่ี 40  ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่น
เรียงตามล าดับมากไปหาน้อย 

 

โครงการพัฒนา 

ระดับความต้องการ  

( x ) Std. แปรผล มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

1.โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
เลี้ยงสัตว์ และการเกษตร 

43.57 33.90 14.77 5.89 1.87 4.11 0.998 มาก 

2.โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 33.97 38.68 21.22 4.22 1.92 3.98 0.976 มาก 

3.โครงการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

32.81 41.34 18.91 4.15 2.79 3.96 1.02 มาก 

4.โครงการด้านการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 30.58 41.56 21.58 5.16 1.12 3.94 0.941 มาก 

5.โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา 28.25 46.05 19.11 4.85 1.74 3.93 0.941 มาก 

6.โครงการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การเกษตรและปศุสัตว์ 

30.21 41.88 19.25 7.25 1.40 3.92 0.972 มาก 

7.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
21.85 42.22 20.30 5.84 1.80 3.92 0.978 มาก 

8.โครงการอนุรักษ์ และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม กีฬา
และนันทนาการ 

29.34 36.86 24.95 6.45 2.40 3.83 1.04 มาก 

9.โครงการด้านการป้องกัน ควบคุม และรักษาสุขภาพ
อนามัย 

20.51 42.70 27.96 6.40 2.43 3.71 0.981 มาก 

10.โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 20.22 43.55 26.70 6.57 2.96 3.70 0.997 มาก 

11.โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง  21.80 33.90 30.41 7.74 6.15 3.57 1.12 มาก 

รวมเฉลี่ย 29.19 40.24 22.27 5.80 2.40 3.87 0.996 มาก 
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ส่วนท่ี  4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ จัดท ากรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่น และเนื่องจาก แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2556-2560 มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่น จึงได้ขอมติจาก
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ขอใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2556-
2560 ฉบับเดิมต่อไป   ซึ่งแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาระดับประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของพื้นที่  โดยได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2556-2560 ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2555 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดังกล่าว ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา และประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนี ้

 วิสัยทัศน์   (Vision) 
 “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มุ่งมั่นพัฒนาขอนแก่นให้น่าอยู่ สู่การพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการที่ดี” 
 

 พันธกิจ 
 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนดพันธกิจการ
พัฒนา ดังนี้ 
 1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี มีความมั่นคงใน
การด ารงชีวิต ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาขอนแก่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ และน่าลงทุน 
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ 
และการท่องเที่ยว  
 4. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้สมดุลอย่างยั่งยืน 
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 5. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่อย่าง
ยั่งยืน 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจาก 
ทุกภาคส่วน 
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 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

(Goals) 
ตัวช้ีวัด (KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี (1) จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย  ปี 2555 2 24 24 25 25 26 
 จปฐ. เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัด      
  21  ตัวชี้วัด จาก 30       
  ตัวชี้วัด (70%)       
 
 

        

2. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดได้รับ
การพัฒนาเพิ่มศักยภาพและเตรียม
ความพร้อมในการศึกษาต่อ 

(1) ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่
จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีโอกาส
ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 

ปีการศึกษา 2555  
จ านวน 2,122 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 97.25 
(นร. ม.3 2,182 คน) 

>97% >97%   >97%   >97% >97%     >97% 

 (2) ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนใน
สังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและ
เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 4.705 คน 
คิดเป็น 100% 
(นร.ม.4-6 รวม 
4,705 คน) 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

 
3. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา (2) จ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ ปี 2555  = 12,695  คน >13,000 >13,000 >13,000 >13,000 >13,000 >13,000 

ทักษะชีวิต มีพัฒนาการท่ีเหมาะสม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ  คนต่อปี      
กับวัย และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ค่านิยมที่ดีงาม        
น่าอยู่ (3) จ านวนแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและ ปี 2555 = 19  แห่ง 25 แห่ง 5 5 5 5 5 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่        
 เพิ่มขึ้น (แห่ง)        
         

4. การจัดการศึกษามีคุณภาพตาม (1) จ านวนสถานศึกษาในสังกัด ที่มี ปี 2555 = 15 โรง 19 - - 19 - - 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกผ่าน (สถานศึกษาในสังกัด       
 เกณฑ์มาตรฐานและได้รับการรับรอง อบจ.ขก. รวม 19 โรง)       

 มาตรฐานการศึกษา (โรง)        

 (2) จ านวนสถานศึกษาในสังกัด ที่มีผล ปี 2555 = 19 โรง 19 19 19 19 19 19 

 การประเมินคุณภาพภายในระดับดีขึ้น
ไปไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของมาตรฐานการ 

(สถานศึกษาในสังกัด
อบจ.ขก. รวม 19 โรง) 

      

 ประเมินคุณภาพภายใน (โรง)  
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

 
5.ขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่ และ (1) ร้อยละของความยาวของถนน ปี 2555 รวม 1,699.88  75% 75% 75% 75% 75% 75% 

น่าลงทุน คอนกรีตและ/หรือลาดยางในความ    กม. ต่อปี      

 รับผิดชอบของ อบจ.ขก. ที่ได้มาตรฐาน -ถนนลาดยาง 1,340.623       
 ทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ 4 (กม.)  กม.       
  -ถนน คสล. 359.261 กม.       
         
 (2) จ านวนเครือข่ายอาสาสมัครรักษา ปี 2555      -     ต าบล        198 50 100 150 198 198 
 ความปลอดภัยประจ าต าบล (ต าบล) (จังหวัดขอนแก่นมี 198       
  ต าบล)       
         
6. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น (1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคนในครัวเรือน 

ที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
ปี 2555  จ านวน 
6,692 ครัวเรือน  

>99.2% >99.2% >99.2% >99.2% >99.2% >99.2% 

 (30,000 บาท/ คน/ปี)        
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

   

7. ทรัพยากรธรรมชาติคงความ (1) พื้นที่ป่าไม้ปลูกใหม่และป่าทดแทน ปี 2549 พท.ป่าทั้งจังหวัด 5,000 ไร ่ 1,000  1,000 ไร ่ 1,000 ไร ่ 1,000 ไร ่ 1,000 ไร ่

อุดมสมบูรณ์ เพิ่มขึ้น (ไร่) จ านวน  604,362.5 ไร่   ไร ่     

  ( 8.88% ของพ้ืนทีท่ั้งจงัหวัด)       

 (2) จ านวนแหล่งน้ าผิวดิน/ใต้ดินที่
ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู  (แห่ง) 

ปี 2555  =   95  แห่ง > 100 แห่ง

ต่อปี 
> 100 
แห่ง 

> 100 
แห่ง 

> 100 
แห่ง 

> 100 
แห่ง 

> 100 
แห่ง 

 (3) จ านวนสมาชิกเครือข่ายการอนุรักษ์ ปี 2554  = 2,500   คน 15,000 คน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ปี 2555  = 3,000   คน       
 เข้าร่วมกิจกรรม (คน)        
 (4) จ านวนชุมชนที่มีการบริหารจัดการ ปี 2554  = 20  ชุมชน 240 ชุมชน 40 40 50 50 60 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ปี 2555  = 35  ชุมชน       

 ชุมชน (ชุมชน)        

8.ท้องถิ่นมีระบบบริหารจัดการ (1) จ านวนพื้นที่ที่เตรียมความพร้อมการ NA 2 แห่ง - 1 1 - - 

ขยะมูลฝอยรวม จัดการขยะมูลฝอยรวม (แห่ง)        
 (2) จ านวนธนาคารขยะทีเ่พิ่มขึ้น  (แห่ง) ปี 2554 =  250   แห่ง 250  แห่ง 50 50 50 50 50 
  ปี 2555 =  300   แห่ง       

9.ระบบการให้บริการของ อบจ.ขก. (1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับ ปี 2554  = 91.42%  85%  87%  87%  87%  87%  87% 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บริการ ปี 2555 =  94.87%       

10. ระบบบริหารจัดการมี (1) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตาม ปี 2556 จ านวน 573 >95% >95% >95% >95% >95% >95% 

ประสิทธิภาพ แผนพัฒนาสามปีที่น าไปปฏิบัติ โครงการ จาก 601 โครงการ          
  คิดเป็น 95.34%       
 (2) จ านวนเทคโนโลยีสารสนเทศและ ปี 2556  =  2 ระบบ 3  1 - 1 - 1 
 นวัตกรรมที่น ามาใช้ในการบริหาร

จัดการ 
(ระบบบริหารงานบุคคล) 
(ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง) 

      

 (3) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ ร้อยละ 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานและ        
 ให้บริการ        
 (4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเงินรายได้ที่  ปี 2555  = 14.43% ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 

 อบจ.ขก.จัดเก็บเอง  ( 11,931,496.47บาท ) ต่อป ี      

         

11. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ (1) ร้อยละของโครงการตามข้อเสนอ ปี 2554  มีโครงการ  >75% >75% >75% >75% >75% >75% 

พัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น ของประชาคมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา บรรจใุนแผน คิดเปน็        
 สามปี ร้อยละ 75.71       
  (จ านวน 474 โครงการ       
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

  จาก 626 โครงการ)       
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 28 แนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ 
     1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  ประกอบด้วย  5  แนวทางการพัฒนา 
 1.1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวัย 
 1.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร 
 1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
 1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเล่น
กีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ 
 1.5 อนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้เป็นมรดกของคน
รุ่นต่อไป 
                       2. การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 6 แนวทางการพัฒนา 
 2.1 พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้
มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเชื่อมโยง
กับภูมิสังคม  
 2.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้มี
คุณภาพ และพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2.6 เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
                       3. การพัฒนาเมืองและชุมชน  ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา  
 3.1 พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ต าบล และ
อ าเภอให้ได้มาตรฐาน 
 3.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้
ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย 
 3.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตเมืองและชุมชน  
 3.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 
 3.5 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City) 
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 4. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ประกอบด้วย 4 แนวทางการพฒันา 
   4.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว 
 4.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 4.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
อย่างครบวงจร 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส 
 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 แนวทางการ
พัฒนา 
   5.1 สนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษาป่าและป่าต้นน้ าล าธาร 
  5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ า
ให้เพียงพอกับการเกษตรอุปโภคและบริโภค 
  5.3 สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ าเสียชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 
  5.4 เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ 
 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี   ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา 
    6.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ใน
การปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
    6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
    6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
    6.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
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2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา ไว้ว่า  “ขอนแก่น
เมืองน่าอยู่  มุ่งสู่มหานครอาเซียน”  โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นใน 3 ด้าน คือ 

1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข 
2. พัฒนาให้เป็นและเป็นต้นแบบของการพัฒนาและบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 
3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมและการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน 
การเกษตรและเศรษฐกิจของภูมิภาค 

เป้าประสงค์ 
1) เพิ่มการปลูกข้าวหอมมะลิ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่า (Value creation) ด้วย

การยกมาตรฐานการผลิตสู่สินค้าปลอดภัย (GAP) เพื่อการส่งออก 
2) เพิ่มการผลิตข้าวเหนียวโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนใน

การปลูก 
3) เพิ่มการผลิตอ้อย โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และลด

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเพาะปลูก 
4) เพิ่มผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนในการปลูกมันส าปะหลัง เพื่อมุ่งสู่การเป็น

วัตถุดิบ   ในการผลิตอาหาร (แป้งมันส าปะหลัง) พลังงานทดแทน  
(เอทานอล) และอาหารสัตว์ 

5) เพิ่มการเพาะปลูกยูคาลิปตัสเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
กระดาษในพื้นที่ 

6) เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อน เพื่อส่งเสริมการผลิตผ้าไหมเป็นสินค้า
ส าคัญของจังหวัด 

7) เพิ่มการผลิตโคเนื้อ 
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แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่การเสริมสร้างจุดเด่นตาม 
ศักยภาพพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
1) เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพโรงสีข้าว/อบเมล็ด เพื่อรองรับการส่งออกข้าว

หอมมะลิ 
2) ลดผลกระทบต่อชุมชน จากกระบวนการผลิตของโรงงานมันส าปะหลัง และ

เพิม่ประสิทธิภาพการขนส่ง 
3) ลดผลกระทบและเพิ่มกิจกรรมสนับสนุนต่อชุมชนของโรงงานน้ าตาล 
4) เพิ่มปริมาณผลผลิตด้านพลังงานทดแทน (เอทานอล) 
5) เพิ่มผลผลิตด้านสิ่งทอ เคร่ืองนุ่งห่ม (ผ้าไหม) โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เสริม

เอกลักษณ์   ของจังหวัด 
6) เพิ่มผลผลิตด้านซอฟต์แวร์ และ ICT เพื่อส่งเสริมให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลาง

อุตสาหกรรม ICT ของภูมิภาค 
แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การพัฒนาด้านการค้า การท่องเที่ยว การบริการ และการพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค 
เป้าประสงค์ 

1) เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาค โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวยุคก่อน 
ประวัติศาสตร์ (ภูเวียง/ภูกุ้มข้าว) มีแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ของเมือง 

2) เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค โดยการพัฒนาและเชื่อมโยงการค้า
ระหว่างประเทศ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการค้า
ท้องถิ่น 

3) มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการลงทุน การบริการ การเงิน และด้านคมนาคม           
ที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้า บริการ
และการลงทุนของภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

80 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ 

1) ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
2) ประชาชนชาวขอนแก่น ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการศึกษา

นอกระบบ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนในหมู่บ้านมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
2) ผู้น าชุมชนมีสมรรถนะในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 
3) ชุมชนมีความมั่นคงทางด้านทุนชุมชน 
4) ชุมชนมีแนวทางการพัฒนาที่มีทิศทาง คุณภาพและมีการบูรณาการ 
5) แรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมอาชีพเพียงพอต่อการประกอบอาชีพใน
ครัวเรือน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข และการแพทย์ 
เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญลดลง 
2) ประชาชนมีพฤติกรรมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันที่ถูกต้อง เหมาะสม 
3) ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
4) ประชาชนได้บริโภคอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สะอาดปลอดภัย 
5) เป็นศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์ที่ส าคัญในระดับภาคและนานาชาติ         

(Trauma Center ล้างและเปลี่ยนไตศูนย์มะเร็ง Plastic Surgery ดูแลผู้สูงอายุ) 
 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  การพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนมีการอออกก าลังกายที่ เหมาะสมกับวัย และถูกต้องต่อเนื่อง 
ครอบครัวและชุมชนใช้กีฬาเป็นกิจกรรมในวันหยุด 

2) ประชาชนมีทักษะการเล่นกีฬาที่ดี และมีการจัดการแข่งขันกีฬาทุกรุ่นอย่าง
ต่อเน่ือง 

3) เป็นศูนย์กลางการกีฬาแห่งภูมิภาค 



ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

81 

4) ขอนแก่นเป็นเมืองกีฬา ประชาชนมีความสนใจให้การสนับสนุนกีฬาระดับ
จังหวัด 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การสนับสนุนสวัสดิการสังคม และส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ 

1) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส มีหลักประกันความมั่นคง 
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
2) ครอบครัวมีความอบอุ่น เข้มแข็ง 
3) ผู้ใช้แรงงานมีหลักประกันในการท างาน มีสวัสดิการ มีความมั่งคงปลอดภัยใน

การท างาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 6  การสนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 

1) ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับการรวบรวม เรียบเรียงเป็นวิถี
วัฒนธรรม เพื่อความมีเสน่ห์ของเมืองขอนแก่น 

2) ประชาชนชาวขอนแก่น มีความรักและภูมิใจในเสน่ห์เมืองขอนแก่น 
3) มรดกทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการสร้างสรรค์ต่อยอดเพิ่มคุณค่า 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์  
ทรัพยากรดิน 
เป้าประสงค์ 

1) ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
2) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ า ระบบการ
กระจายน้ า และจัดการคุณภาพน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 

1) จังหวัดขอนแก่น มีน้ าใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการในภาคเกษตร -
อุตสาหกรรม-อุปโภคบริโภค 

2) มีคุณภาพน้ าที่เหมาะสมกับประโยชน์การใช้งาน 
3) มีระบบกระจายน้ าและบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ 
อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
1) พื้นที่ป่าได้รับการปกป้องดูแลรักษา ไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่า 
2) พื้นที่ป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเติบโต 
ของเมืองอย่างเป็นระบบ 

เป้าประสงค์ 
1) คุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี อยู่ในระดับมาตรฐาน 
- ขยะ 
- น้ าเสีย 
- การบูรณาการ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5  การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อรองรับความต้องการ 
การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
1) ประชาชนมีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงาน 
2) ประชาชนหันมาใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนาท่ี 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แบบบูรณาการ 

เป้าประสงค์ 
1) มีการบูรณาการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และท้องถิ่น อย่างเป็นระบบ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความมั่นคง 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย 
เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย 
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เป้าประสงค์ 
1) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้อย 
2) ประชาชนมีความปลอดภัย ไม่ได้รับผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินจาก

อุทกภัย 
3) ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
4) พื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมลดลง 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การป้องกันลดผลกระทบ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 
เป้าประสงค์ 

1) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยลง 
2) ประชาชนมีความปลอดภัย ไม่ได้รับผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินจากภัย

แล้ง 
3) ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การบริหารจัดการด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2) ระบบบริหารจัดการด้านการสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมมี

ประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 5  การลดปัญหายาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 
เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด 
แนวทางการพัฒนาท่ี 6  การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 
เป้าประสงค์ 

1) ประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรทางถนน 
2) ผู้ประสบอุบัติเหตุ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

แนวทางการพัฒนาท่ี 7 การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากอาคารและป้าย 
เป้าประสงค์ 

1) อาคาร/และป้ายมีความมั่นคงปลอดภัย 
 
 
 



ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

84 

แนวทางการพัฒนาท่ี 8 การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน 

เป้าประสงค์ 
1)  จังหวัดขอนแก่นมีความมั่นคงปลอดภัยสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุวุ่นวายจากการ

ชุมนุมประท้วง 
2) ไม่มีการก่อการร้าย/การก่ออาชญากรรมจากชาวต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

แนวทางการพัฒนาท่ี 9  การบริหารจัดการด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในเชิง 
บูรณาการ 

เป้าประสงค์ 
1) มีการบูรณาการเพื่อการจัดการความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนระหว่างส่วนกลาง จังหวัด และท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนาท่ี 1  การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่าย 

งบประมาณ 
เป้าประสงค์ 

1) การจัดเก็บรายรับของส่วนราชการในจังหวัดได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2) การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
จังหวัด 

 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 
เป้าประสงค์ 

1) เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึงตามภารกิจของจังหวัด 
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3  การพัฒนาระบบ และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ 

1)  การใช้ ICT สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารและการบริการภาครัฐที่ดี 
2)  การใช้ ICT เพื่อยกระดับสังคมอินเตอร์เน็ตของประชาชน 
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แนวทางการพัฒนาท่ี 4  การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน 

เป้าประสงค์ 
1) ประชาชนได้ รับบริการที่มีประสิทธิภาพจากจังหวัด หน่วยงานกลาง
รัฐวิสาหกิจ อปท. อย่างเบ็ดเสร็จ สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความต้องการ 
2) คณะท างานภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง รับรู้ และมีส่วนร่วมในการแสดง
ความเห็น ในการด าเนินงานของส่วนราชการเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

แนวทางการพัฒนาท่ี 5  การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์อย่างบูรณาการ 
เป้าประสงค์ 

1)  การประชาสัมพันธ์จังหวัดอย่างบูรณาการในด้านข่าวสาร สื่อ ช่องทาง และ
รูปแบบ  การประชาสัมพันธ์ได้อย่างครอบคลุม ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
2) จังหวัดขอนแก่นมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน กลุ่มเป้าหมายมีความรับรู้ที่ถูกต้อง 

แนวทางการพัฒนาท่ี 6  การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
เป้าประสงค์ 

1) เป็นเมืองพี่น้องกับเมืองส าคัญของประเทศพันธมิตรในการพัฒนาเมืองด้าน 
ต่างๆ 

   2) มีข้อตกลงร่วมระหว่างเมืองเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
จังหวัด 
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3. นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์) 
ดร.พงษ์ศักดิ์  ต้ังวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แถลงนโยบายต่อ 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีนโยบายการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ใน 6 นโยบาย ดังนี้ 
 1. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 เป้าหมายจะพัฒนาคนให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีสุขภาวะดีขึ้นทั้งทางร่ายกาย จิตใจ และพัฒนาสังคม
คนขอนแก่นให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง และมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทร ส าหรับเป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาขอนแก่น
ให้ไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
 1.1 พัฒนาคุณภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการน าหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของ
คนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  สร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่เด็ก และเยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่า
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ด้วยการเสริมสร้างจิตสานึกที่ดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ร่วมกันด้วยความ
รัก ความสามัคคี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และสร้างค่านิยมให้
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่สังคมคุณภาพ  
 1.3  เสริมสร้างสุขภาวะให้คนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในการเฝ้าระวังและการจัดการกับโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ าให้ทันต่อสถานการณ์ สนับสนุน
การสร้างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก ส่งเสริมบทบาทและเพิ่มขีด
ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน ให้
สามารถเป็นก าลังส าคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
 1.4 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไป และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ไม่ให้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทั้ง
ด้านการป้องกัน การปราบปราม การบ าบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
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  1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเล่นกีฬาเพื่อออกก าลังกาย และพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพ
ไปสู่กีฬาอาชีพ รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก สนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา และรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ  
 1.6 ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม อนุรักษ์ ท านุบ ารุง และบูรณะแหล่งศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้เป็น
มรดกของคนรุ่นต่อไป 

                    2. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา  

  โดยจะพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน โดย
จัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียน และการบริหารที่ เน้นสถานศึกษาเป็นส าคัญ ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและภาษาที่สาม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบให้มีคุณภาพ และ 
 2.1 พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบ
ด้านและเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ  ทักษะชีวิต และ
นันทนาการ ที่ครอบคลุมทั้งด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา และประชาธิปไตย  
 2.2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจกบุคคล 
สร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่  
 2.3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยสนับสนุนให้มีระบบการ
เรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มี
คุณภาพ และพอเพียงกับสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ 
และพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

        3. นโยบายการพัฒนาเมืองและชุมชน 
     เป้าหมายเพื่อรองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การบริการ และการลงทุนของภูมิภาค 
และประตูสู่อินโดจีน ให้จังหวัดขอนแก่นมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ต าบล 
และอ าเภอ ที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับบริการด้านการคมนาคมที่ทั่วถึง  สะดวก และปลอดภัย มีระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่พร้อม บริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารแบบมีส่วนร่วม ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และพึงพอใจในการรับบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
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  3.1 พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ต าบล และ
อ าเภอ ให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมจราจร และมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.2 พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งเกษตรกรรม ให้เกษตรกรใช้ในการล าเลียงขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร สู่แหล่งชุมชนและกระจายสินค้าไปยังแหล่งจ าหน่ายอย่างทั่วถึง รวดเร็ว  
  3.3 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับ
ถ่ายโอน ให้มีมาตรฐาน สะดวก และปลอดภัย  
  3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
เมืองและชุมชน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างท้องถิ่น ส่วน
ราชการ องค์กรเอกชน และชุมชน ให้การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทันท่วงที  
 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง ตาม
ศักยภาพความพร้อม และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด  
 

    4. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   
 เป้าหมายจะพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจระดับชุมชนให้
เข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ ให้มีการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่  ชุมชน
สามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปร
รูป และการตลาด ผ่านเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับ การพัฒนา
ชุมชนพึ่งตนเอง ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และพร้อมรองรับการเติบโตสู่การเป็นเมื องศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
 4.1 ส่งเสริม พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่มี
อยู่แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของชุมชน พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว  สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว  
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 4.2 ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และลดต้นทุนทาง
การเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรท าการเกษตรด้วยระบบ
เกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การท าเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
ผสมผสาน วนเกษตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน 
 4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส มีอาชีพและรายได้เพียงพอ

ต่อการด ารงชีพ โดยการฝึกอาชีพและสนับสนุนปัจจัยในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพและ

ความต้องการ 

 4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่
กระบวนการผลิต การแปรรูป การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด โดยเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่เพื่อพัฒนาไปสู่วิสาหกิจชุมชน 
 

    5. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายจะพัฒนาเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นฐานการผลิตภาคเกษตร เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ ให้สามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ เพื่อเป็น
ฐานการผลิตของชุมชน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
 5.1 สนับสนุน ส่งเสริมการฟื้นฟู รักษาป่าต้นน้ าล าธาร และการปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ 
 5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าในแหล่งน้ าที่มีศักยภาพ
ในการกักเก็บน้ า เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ า และบรรเทาอุทกภัย  จัดหาแหล่งน้ าในระดับไร่นาและ
ชุมชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้เพียงพอกับการเกษตร อุปโภค และบริโภค 
 5.3 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัด
แยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด สนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร 
เสริมสร้างองค์ความรู้แก่ชุมชนในการจัดการน้ าเสียในชุมชน และพัฒนาเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 5 .4  เส ริมส ร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ โดยสร้างชุมชนต้นแบบใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการคนอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างเกื้อกูล 



ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

90 

    6. นโยบายด้านการบริหารจัดการท่ีดี  
 เป้าหมายเพื่อจะพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะ
สูง มีระบบบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเร่ิม เปลี่ยนแปลง  
และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ  สามารถให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักการ 
ธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดย
มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
 6.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ใน
การปฏิบัติงาน และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้  
 6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีคุณภาพสูง  มีคุณธรรม จริยธรรม
ทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการให้บริการ
สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งพัฒนาใน 4 ด้าน คือ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีส่วนร่วม เก่ง และดี   
 6.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้เกิดพลังของคนในชุมชน 
และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา และแก้ไข
ปัญหา  

4. อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
       4.1 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
             พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 หมวด 2  ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไว้ดังนี้ 
  มาตรา 17   ภายใต้บังคับ มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  
                 (1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
                 (2)  การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
                 (3)  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
                 (4)  การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
                 (5)  การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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                 (6)  การจัดการศึกษา  
                 (7)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
                 (8)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
                (9)  การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
                 (10)  การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม  
                 (11)  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  
                 (12)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
              (13)  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า  
               (14)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
                 (15)  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับ
บุคคลอ่ืนหรือจากสหการ  
                 (16)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
                 (17)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
                 (18)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
                 (19)  การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ  
                 (20)  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  
                 (21)  การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร  
                 (22)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                 (23)  การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
                 (24)  จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต
และกิจการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่นร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
                (25)  สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา
ท้องถิ่น  
                 (26)  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
                 (27)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
                 (28)  จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็น
อ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
                 (29)  กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด  
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        4.2 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันท่ี 13   
              สิงหาคม   2546  เร่ือง ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ 
              บริหารส่วนจังหวัด   
 คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไว้ดังนี้ 
     ข้อ  1  ลักษณะของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการให้บริการสาธารณะในเขต
จังหวัด 

(1) ด าเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด 

(2) เป็นการด าเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในจังหวัดที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปด าเนินงานที่ 
อปท.อ่ืนในจังหวัดสามารถด าเนินการได้เอง 

(3) เข้าไปด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยว 
ต่อเนื่อง หรือมีผู้ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป 
                  ข้อ  2 ในการด าเนินการตามอ านาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ควรจะด าเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะ ดังนี้คือ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดท าแผนจังหวัดโดย 
การสร้างและพัฒนาระบบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อน าไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณใน
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

(2) การก่อสร้างและบ ารุงรักษาโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือมี 
การเกี่ยวเนื่องหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับ
แผนงานโครงการที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

(3) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ 
ประชาชนและในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

(4) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุนและ 
การพาณิชยกรรมของจังหวัด 
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(5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอย่าง 
ยิ่งการท าหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 

(6) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล บุคลากร แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด 

(7) ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ 
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่าย
โอนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ต้องท า 
 
 ข้อ  3 การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระท าได้แต่เฉพาะ
กรณีที่อยู่ในอ านาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องด าเนินการเอง แต่ไม่สามารถด าเนินการเองได้ 
เนื่องจากเป็นการปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้น มีความสามารถที่จะ
ด าเนินการได้ดีกว่า และผลของการให้การสนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 การสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดจะกระท าได้ในกรณีที่เร่งด่วน
และจ าเป็นหากไม่ด าเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน 
 การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะขอการส่งเสริม
ความสามารถด าเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของ หรือการเข้าไปด าเนินการแทน 
 

       4.3 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันท่ี 23   
             พฤศจิกายน 2552  เร่ือง ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ 
             บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) 
 คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ยกเลิกข้อก าหนด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เร่ือง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลง
วันที่ 13 สิงหาคม 2546 โดยให้ยกเลิกวรรคหนึ่งและวรรคสองของข้อ 3 ดังนี้ 
  ข้อ 3 วรรคหนึ่ง การสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดจะกระท า
ได้ในกรณีที่เร่งด่วนและจ าเป็นหากไม่ด าเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน 
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   ข้อ 3 วรรคสอง การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปใน
ลักษณะของการส่งเสริมความสามารถด าเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการใน
ลักษณะของการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของ 
หรือการเข้าไปด าเนินการแทน 
 



สรุป - 1

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน และสังคม
   1.1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย 11 2,980,000             5 2,420,000             5 2,420,000              21 7,820,000            
   1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 42 49,150,000           4 41,250,000           4 41,250,000            50 131,650,000         
   1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ 13 7,385,000             2 785,000                2 785,000                17 8,955,000            
        ครบวงจร
   1.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการ 18 56,540,000           5 13,798,000           5 13,898,000            28 84,236,000          
         เลนกีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ
   1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดก 86 19,340,000           4 4,100,000             4 4,100,000              94 27,540,000          
        ของคนรุนตอไป

รวม 170 135,395,000       20 62,353,000          20 62,453,000          210 260,201,000      
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
   2.1 พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 21 66,241,360           20 66,681,360           20 66,681,360            61 199,604,080         
         ขอนแกน ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน
   2.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 4 6,950,000             6 7,450,000             4 6,950,000              14 21,350,000          
         ในสังกัดใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
   2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ 4 2,295,000             4 2,295,000             4 2,295,000              12 6,885,000            
         เชื่อมโยงกับภูมิสังคม
   2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 12 26,269,200           5 7,569,200             5 7,569,200              22 41,407,600          
   2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย 10 84,908,000           3 62,750,000           3 62,750,000            16 210,408,000         
         ใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต
   2.6 เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมแกผูเรียนและบุคลากรทางการ 0 -                       -         -                          -          -                           0 -                     
         ศึกษา

รวม 51 186,663,560       38 146,745,560       36 146,245,560        125 479,654,680      
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน
   3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน 204 335,467,000          148 237,498,400          152 253,851,000          504 826,816,400         
         ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน
   3.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสง 14 54,362,000           7 2,200,000             7 2,200,000              28 58,762,000          
         ผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย
   3.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทา 5 4,924,000             11 8,578,000             6 6,450,000              22 19,952,000          
         สาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน
   3.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 4 1,250,000             3 4,050,000             3 4,050,000              10 9,350,000            
   3.5 สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนเมืองนิเวศน (Eco City) 1 300,000                5 1,450,000             5 1,639,000              11 3,389,000            

รวม 228 396,303,000       174 253,776,400       173 268,190,000        575 918,269,400      
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
    4.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา การทองเที่ยวและบริการดานการทองเที่ยว 9 17,350,000           4 15,050,000           4 15,050,000            17 47,450,000          
    4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทาง 37 101,095,000          2 31,000,000           2 31,500,000            41 163,595,000         
         เศรษฐกิจพอเพียง
    4.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ 19 9,630,000             1 500,000                1 500,000                21 10,630,000          
         ชุมชนอยางครบวงจร
    4.4 สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชน 4 3,250,000             4 3,250,000             4 3,250,000              12 9,750,000            
          และกลุมผูดอยโอกาส

รวม 69 131,325,000       11 49,800,000          11 50,300,000          91 231,425,000      

บัญชีสรุปงบหนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 - 2560)
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป (2558 - 2560)



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

ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป (2558 - 2560)

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
    5.1 สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร 18 10,430,000           10 9,480,000             10 9,580,000              38 29,490,000          
   5.2  พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 51 62,707,600           100 159,438,000          98 169,312,000          249 391,457,600         
         กักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตรอุปโภคและบริโภค
   5.3 สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสีย 5 2,360,000             5 3,360,000             5 3,360,000              15 9,080,000            
        ชุมชนแบบมีสวนรวม
   5.4 เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนตามความเหมาะสมแตละ 14 12,350,000           10 5,250,000             9 4,250,000              33 21,850,000          
         พื้นที่
   5.5 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 8 3,300,000             0 -                          0 -                           8         3,300,000            
         และสิ่งแวดลอม

รวม 96 91,147,600          125 177,528,000       122 186,502,000        343 455,177,600      
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
   6.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม 6 950,000                5 900,000                5 900,000                16 2,750,000            
        ในการปฏิบัติงานและใหบริการสาธารณะแกประชาชน
   6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลัง ใหมี 18 820,708,300          17 785,129,500          17 798,657,780          52 2,404,495,580      
        ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได
   6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ใหมีขีดความสามารถ 10 12,330,000           11 13,020,000           11 13,020,000            32 38,370,000          
        ในการปฏิบัติราชการและใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ
   6.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมี 29 24,485,000           14 12,685,000           14 12,685,000            57 49,855,000          
        สวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

รวม 63 858,473,300       47 811,734,500       47 825,262,780        157 2,495,470,580   
รวมทั้งสิ้น 677 1,799,307,460    415 1,501,937,460    409 1,538,953,340     1501 4,840,198,260   
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการกิจกรรมสําหรับเด็ก เพื่อสงเสริมสนับสนุนการละเลน  -จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนเด็กและเยาวชนที่ สํานักปลัดฯ
และเยาวชน ของเด็กและเยาวชนในวันเด็ก  -เยาวชนในเขตจังหวัด เขารวมกิจกรรม

แหงชาติใหเด็กไดแสดงออกซึ่ง ขอนแกน ไมนอยกวา
ความสามารถในดานตาง ๆ 1,000 คน

2 โครงการครอบครัวสัมพันธ เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดี  -จัดอบรมผูปกครอง 200,000 200,000 200,000 จํานวนผูปกครองและ สํานักปลัดฯ
สรางสรรคความอบอุน ใหแกสมาชิกในครอบครัว และบุตร จํานวน 100 คน บุตรที่เขารวมอบรม

ระยะเวลา 2 วัน

3 โครงการปฏิบัติธรรม 1.เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  -จัดอบรมประชาชน เด็ก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนประชาชน เด็ก และ สํานักการศึกษาฯ
แกประชาชนและเยาวชนตอ และเยาวชน จํานวน 500 คน เยาวชนที่เขารวมโครงการ
พระพุทธศาสนา
2.เพื่อใหประชาชน เด็ก และ
เยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
และอยูในสังคมอยางมีความสุข

4 โครงการตนกลาจิตอาสา เพื่อสงเสริมใหเยาวชน มีคุณธรรม  -จัดอบรมเยาวชนในเขต 100,000 100,000 100,000 จํานวนเยาวชนที่เขารับ สํานักปลัดฯ
จริยธรรม เอื้อเฟอเผื่อแผ และ จังหวัดขอนแกน ระยะเวลา อบรม
เสียสละเพื่อสวนรวม 1 วัน

5 โครงการสงเสริมคุณธรรม เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  -จัดอบรมการฝกปฏิบัติ 300,000 จํานวนผูเขารับการอบรม ที่ทําการปกครอง
จริยธรรม อําเภอภูเวียง ธรรม ระยะเวลา 3 วัน อําเภอภูเวียง
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง (สํานักปลัดฯ)
อําเภอภูเวียง)

6 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อสงเสริมสนับสนุนการละเลน  -จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 50,000 จํานวนเด็กและเยาวชนที่ ศูนยวิทยาศาสตร
แหงชาติ ประจําป 2558 ของเด็กและเยาวชนในวันเด็ก เขารวมกิจกรรม เพื่อการศึกษา
(อุดหนุนศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ แหงชาติใหเด็กไดแสดงออกซึ่ง ขอนแกน
การศึกษาขอนแกน) ความสามารถในดานตาง ๆ (สํานักปลัดฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558- 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

7 โครงการครอบครัวคุณธรรม 1.เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรง  -จัดกิจกรรมสภาเยาวชน 50,000 จํานวนเยาวชนที่เขารวม องคการบริหาร
จริยธรรม นําสังคมเขมแข็ง ทางคุณธรรม/จริยธรรม ในเขตพื้นที่อําเภอน้ําพอง กิจกรรม สวนตําบลวังชัย
เทิดไทองคราชัน 2.เพื่อสรางความตระหนักและ อําเภอน้ําพอง
(อุดหนุนองคการบริหารสวน จิตสํานึกใหกับเด็กและเยาวชน (สํานักปลัดฯ)
ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง) 3.เพื่อเสริมสรางความรักความ

ผูกกันในครอบครัว

8 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการละเลน  -จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 120,000 จํานวนเด็กและเยาวชนที่ ที่ทําการปกครอง
ประจําป พ.ศ.2558 อําเภอภูเวียง ของเด็กและเยาวชนในวันเด็ก  -เยาวชนในเขตอําเภอ เขารวมกิจกรรม อําเภอภูเวียง 
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง แหงชาติใหเด็กไดแสดงออกซึ่ง ภูเวียง (สํานักปลัดฯ)
อําเภอภูเวียง) ความสามารถในดานตาง ๆ

9 โครงการกิจกรรมวันผูสูงอายุ 1.เพื่อใหผูสูงอายุไดพบปะ  -จัดเขาคายผูสูงอายุ 20,000         จํานวนผูสูงอายุที่เขารวม องคการบริหาร
ประจําปงบประมาณ 2558 แลกเปลี่ยนความรู ประเพณี เขตตําบลศรีสุข อําเภอ กิจกรรม สวนตําบลศรีสุข
(อุดหนุนองคการบริหารสวน วัฒนธรรม ในทองถิ่น สีชมพู อําเภอสีชมพู
ตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู) 2.เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจใน (สํานักปลัดฯ)

การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ

10 โครงการวันเทศกาลผูสูงอายุ 1.เพื่อใหผูสูงอายุไดพบปะ  -จัดเขาคายผูสูงอายุ 120,000        120,000        120,000        จํานวนผูสูงอายุที่เขารวม สํานักปลัดฯ
เขตอําเภอพระยืน แลกเปลี่ยนความรู ประเพณี ในเขตอําเภอพระยืน กิจกรรม

วัฒนธรรม ในทองถิ่น
2.เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจใน
การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ

11 โครงการสงเสริมกิจกรรม 1.เพื่อใหผูสูงอายุไดพบปะ  -จัดเขาคายผูสูงอายุ 20,000         จํานวนผูสูงอายุที่เขารวม องคการบริหาร
ผูสูงอายุ แลกเปลี่ยนความรู ประเพณี เขตตําบลสีชมพู อําเภอ กิจกรรม สวนตําบลสีชมพู
(อุดหนุนองคการบริหารสวน วัฒนธรรม ในทองถิ่น สีชมพู อําเภอสีชมพู
ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู) 2.เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจใน (สํานักปลัดฯ)

การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ

รวม 11  โครงการ 2,980,000     2,420,000     2,420,000     
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมกิจการ 1.เพื่อปองกัน ควบคุมโรคระบาด และ  -เด็ก/เยาวชน และประชาชน 40,000,000 40,000,000 40,000,000  -อัตราผูปวยโรคระบาด สํานักปลัดฯ
สาธารณสุข โรครายแรงตาง ๆ ไมใหมีการแพร ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน รายแรงลดลง ฝายพัฒนา

ระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน  -การตั้งครรภไมพรอม สังคม
2.เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย ของเด็ก/เยาวชนลดลง
ตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
3.เพื่อคุมครองสุขภาพและคุณภาพ
ที่ดีของประชาชน
4.เพื่อปองกันการตั้งครรภไมพรอม
ของเด็กและเยาวชนในจังหวัด
ขอนแกน

2 โครงการสงเสริมทันตสุขภาพ 1.เพื่อใหครู ผูปกครอง และ  -ตรวจสุขภาพชองปาก 300,000      250,000      250,000      เด็กพิการไดรับการดูแล สํานักปลัดฯ
ในเด็กพิการ แกนนําชุมชนดานสุขภาพที่อยู นักเรียนในโรงเรียนเด็ก ชองปากรอยละ 85 ฝายพัฒนา

ในพื้นที่ใกลเคียงของโรงเรียนมี พิการ 3 แหง สังคม
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ  -จัดใหคําแนะนําการดูแล
ดูแลสุขภาพชองปากเด็กพิการ ทันตสุขภาพแกครู และ
2.เพื่อใหนักเรียนไดรับการตรวจ ผูปกครองเด็ก
สุขภาพชองปากและทําความ
สะอาดชองปากอยางถูกวิธี

3 โครงการ อบจ.ขอนแกน 1. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี  -ประชาชน จํานวนไมนอยกวา 600,000      600,000      600,000      ผูที่เขารวมโครงการ สํานักปลัดฯ
เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ สุขภาพที่แข็งแรง 200 คน ไมนอยกวารอยละ 80

2. เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง
การมีสุขภาพที่ดี

4 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ  -เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร  -ชุมชนในเขตพื้นที่อําเภอ 400,000      400,000      400,000      ชุมชนที่เขารวมโครงการ สํานักปลัดฯ
อาสาสมัครสาธารณสุข ดานสาธารณสุขในการใหบริการ เมืองขอนแกน ไมนอยกวารอยละ 80
ประจําหมูบาน (อสม.) แกประชาชน
อําเภอเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่มา 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและที่มา 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

5 โครงการสงเสริมกิจกรรมวัน 1.เพื่อเพิ่มพูนความรูดานสงเสริม  -สํารวจและจัดทําทะเบียน 200,000      -             -             ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรม สํานักปลัดฯ
ผูสูงอายุอําเภอกระนวน สุขภาพในผูสูงอายุ ประวัติผูสูงอายุ ไมนอยกวารอยละ 80 มี

2.เพื่อสงเสริมใหกลุมสมาชิก  -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียน สุขภาพอนามัยที่ดีและ
ผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรมสราง รูและจัดใหมีการตรวจ แข็งแรง
เสริมสุขภาพ ประเมินสุขภาพผูสูงอายุ
3.เพื่อพัฒนากลุมเครือขายสมาชิก  -จัดกิจกรมรวมกลุมผูสูง
ในการดูแลผูสูงอายุในเขต อายุออกกําลังกายทุกวัน
อําเภอกระนวน จันทร พุธ ศุกร

6 โครงการสงเสริมกิจกรรมอาสา  -เพื่อพัฒนาศักยภาพและ  -อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา 1,660,000   -             -             รอยละของอาสาสมัคร สนง.สาธารณสุข
สมัครสาธารณสุขประจํา ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ หมูบานในเขตพื้นที่จังหวัด สาธารณสุขประจําหมูบาน จังหวัดขอนแกน
หมูบาน (อสม.) อาสาสมัคร ขอนแกน ที่เขารวมกิจกรรม (สํานักปลัดฯ)
(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแกน)

7 โครงการการพัฒนารูปแบบการ  -เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูปวย  -ผูปวยปากแหวงเพดานโหว และ 300,000       -รอยละความพึงพอใจ มูลนิธิตะวันฉาย
บริการที่สมบูรณแบบเพื่อการ ปากแหวงเพดานโหวในชวงอายุ ความพิการแตกําเนิดของศรีษะ ของผูปวยที่เขารับบริการ (สํานักปลัดฯ)
ดูแลผูปวยภาวะปากแหวง 5 ปแรกที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ และใบหนารายเกา และผูปวยที่
เพดานโหวและความพิการแต จังหวัดขอนแกน เกิดใหม
กําเนิดของศรีษะและใบหนา  -ผูปวยปากแหวงเพดานโหวที่เกิด
ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน ครั้งที่ 3 ใหมไดรับการดูแลรักษาอยางมี
(อุดหนุนมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อ คุณภาพจากทีมสหวิทยาการ
ผูปวยปากแหวง เพดานโหวและ
พิการทางศรีษะและใบหนา)

8 โครงการเขาคายชมรมผูสูงอายุ 1. เพื่อสรางแกนนําเครือขาย  -ชมรมผูสูงอายุดอกคูนและอาสา 100,000      ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรม โรงพยาบาล
(อุดหนุนโรงพยาบาลศูนย ผูรักสุขภาพชมรมผูสูงอายุดาน เมตตาธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 มี ศูนยขอนแกน
ขอนแกน) สุขภาพ ดานการรับประทานอาหาร  -ชมรมผูรักษสุขภาพเทศบาล สุขภาพอนามัยที่ดีและ (สํานักปลัดฯ)

การออกกําลงกาย และปองกัน นครขอนแกน แข็งแรง
โรคที่สําคัญ  -แกนนํากลุมออกกําลังกาย
2. เพื่อเสริมสรางความรูและ ของชมรม
ประสบการณดานสุขภาพและ
วัฒนธรรมทองถิ่น สามารถนําไป
พัฒนาศักยภาพสมาชิกในชุมชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและที่มา 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

9 โครงการเขาคายผูสูงอายุ  -เพื่อใหผูสูงอายุมีการรวมกลุม  -จัดเขาคายผูสูงอายุ 200,000      จํานวนผูสูงอายุที่เขารวม องคการบริหาร
อําเภอน้ําพอง สรางความ จัดกิจกรรมรวมกัน ในเขตอําเภอน้ําพอง และใน กิจกรรม สวนตําบลวังชัย
ปรองดอง สมานฉันท  -เพื่อสงเสริมสุขภาพผูสุงอายุ เขตตําบลวังชัย จํานวน 240 คน อําเภอน้ําพอง
ประจําป 2558 ใหมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ (สํานักปลัดฯ)
(อุดหนุนองคการบริหารสวน สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความ
ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง) สุข

10 โครงการรณรงครวมพลัง 1.เพื่อเชิดชูเกียรติสงเสริมความรัก  อสม. ในเขตอําเภอภูเวียง 50,000       จํานวนผูเขารวมกิจกรรม สํานักงาน
สรางสุขภาพ วัน อสม.แหงชาติ ความสามัคคีและเปนขวัญกําลังใจ สาธารณสุข
อําเภอภูเวียง ประจําป 2558 ใหแก อสม. อําเภอภูเวียง
(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข 2.เพื่อรณรงคความรูดาน (สํานักปลัดฯ)
อําเภอภูเวียง) สาธารณสุขและสงเสริมความ

เขมแข็งของชมรม อสม.

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ  -เพื่อพัฒนาศักยภาพผูมีสวน  -จัดเขาคายผูสูงอายุ และแกนนํา 200,000      จํานวนผูสูงอายุที่เขารวม เทศบาลตําบล
ผูสูงอายุ แกนนําอาสาสมัคร เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ใหมีความรู อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและ กิจกรรม สะอาด
ดูแลผูสูงอายุและผูพิการ และทักษะในการดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ในเขตอําเภอน้ําพอง อําเภอน้ําพอง
(อุดหนุนเทศบาลตําบลสะอาด 2.เพื่อสงเสริมใหทุกภาคสวนมี (สํานักปลัดฯ)
อําเภอน้ําพอง) สวนรวมในการดูแลผูสูงอายุใน

ชุมชนรวมกัน

12 โครงการอบรมเพิ่มพูน 1.เพื่อสงเสริมความรูการดูแล  -จัดเขาคายผูสูงอายุ 50,000       จํานวนผูสูงอายุที่เขารวม องคการบริหาร
ประสิทธิภาพผูสูงอายุ และ สุขภาพผูสูงอายุดวยตนเอง ในเขตอําเภอหนองสองหอง กิจกรรม สวนตําบล
ศึกษาดูงาน 2.เพื่อใหผูสูงอายุไดพบปะ หนองเม็ก
(อุดหนุนองคการบริหารสวน แลกเปลี่ยนความรู ประเพณี อําเภอหนอง
ตําบลหนองเม็ก อําเภอ วัฒนธรรม ในทองถิ่น สองหอง
หนองสองหอง) 3.เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจใน (สํานักปลัดฯ)

การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ

13 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ  -เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร  -จัดอบรมเพิ่มศักยภาพใหแก 10,000       รอยละความพึงพอใจ โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ดานสาธารณสุขในการใหบริการ บุคลากรดานสาธารณสุข ของผูรับบริการ สงเสริมสุขภาพ
ตําบลคูคํา แกประชาชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลคูคํา
(อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริม ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง อําเภอซําสูง
สุขภาพตําบลคูคํา อําเภอซําสูง) (สํานักปลัดฯ)



1 - 6

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและที่มา 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

14 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ  -เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร  -จัดอบรมเพิ่มศักยภาพใหแก 30,000       รอยละความพึงพอใจ โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ดานสาธารณสุขในการใหบริการ บุคลากรดานสาธารณสุข ของผูรับบริการ สงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานโนน แกประชาชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบานโนน
(อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริม ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง อําเภอซําสูง
สุขภาพตําบลบานโนน (สํานักปลัดฯ)
อําเภอซําสูง)

15 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 120,000      -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ กระนวน ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต กระนวน
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
กระนวน 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภอกระนวน) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน

16 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 80,000       -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ เขาสวนกวาง ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต เขาสวนกวาง
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
เขาสวนกวาง 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภอเขาสวนกวาง) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและที่มา 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

17 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 60,000       -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ โคกโพธิ์ไชย ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต โคกโพธิ์ไชย
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
โคกโพธิ์ไชย 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภอโคกโพธิ์ไชย) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน

18 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 100,000      -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ ชนบท ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต ชนบท
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอชนบท เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
อําเภอชนบท) ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ

ผูติดเชื้อ HIV
3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน

19 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 260,000      -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ ชุมแพ ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต ชุมแพ
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอชุมแพ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
อําเภอชุมแพ) ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ

ผูติดเชื้อ HIV
3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและที่มา 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

20 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 60,000       -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ ซําสูง ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต ซําสูง
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอซําสูง เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
อําเภอซําสูง) ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ

ผูติดเชื้อ HIV
3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน

21 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 200,000      -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ น้ําพอง ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต น้ําพอง
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
น้ําพอง 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภอน้ําพอง) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน

22 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 80,000       -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ โนนศิลา ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต โนนศิลา
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
โนนศิลา 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภอโนนศิลา) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและที่มา 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

23 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 150,000      -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ บานไผ ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต บานไผ
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอบานไผ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
อําเภอบานไผ) ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ

ผูติดเชื้อ HIV
3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน

24 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 100,000      -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ บานฝาง ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต บานฝาง
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
บานฝาง 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภอบานฝาง) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน

25 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 100,000      -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ บานแฮด ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต บานแฮด
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
บานแฮด 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภอบานแฮด) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและที่มา 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

26 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 100,000      -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ เปอยนอย ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต เปอยนอย
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
เปอยนอย 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภอเปอยนอย) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน

27 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 60,000       -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระยืน ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต พระยืน
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
พระยืน 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภอพระยืน) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน

28 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอพล 200,000      -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต พล
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอพล เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
อําเภอพล) ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ

ผูติดเชื้อ HIV
3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและที่มา 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

29 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 60,000       -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ ภูผามาน ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต ภูผามาน
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
ภูผามาน 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภอภูผามาน) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน

30 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 120,000      -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ ภูเวียง ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต ภูเวียง
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
ภูเวียง 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภอภูเวียง) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน

31 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 100,000      -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ มัญจาคีรี ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต มัญจาตีรี
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
มัญจาคีรี 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภอมัญจาคีรี) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและที่มา 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

32 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 270,000      -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ เมือง ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต เมือง
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอเมือง เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
อําเภอเมือง) ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ

ผูติดเชื้อ HIV
3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน

33 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 60,000       -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ เวียงเกา ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต เวียงเกา
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
เวียงเกา 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภอเวียงเกา) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน

34 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 60,000       -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ แวงนอย ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต แวงนอย
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
แวงนอย 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภอแวงนอย) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและที่มา 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

35 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 100,000      -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ แวงใหญ ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต แวงใหญ
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
แวงใหญ 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภอแวงใหญ) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน

36 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 150,000      -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ สีชมพู ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต สีชมพู
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
สีชมพู 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภอสีชมพู) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน

37 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 60,000       -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ หนองนาคํา ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต หนองนาคํา
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
หนองนาคํา 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภอหนองนาคํา) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและที่มา 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

38 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 150,000      -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ หนองเรือ ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต หนองเรือ
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
หนองเรือ 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภอหนองเรือ) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน

39 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 100,000      -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ หนองสองหอง ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต หนองสองหอง
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
หนองสองหอง 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภอหนองสองหอง) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน

40 โครงการสนับสนุนการดําเนิน 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -ศูนยผูปวยโรคเอดสอําเภอ 100,000      -             -              -จํานวนผูปวยโรคเอดส ที่ทําการ
งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ อุบลรัตน ลดนอยลง และหมดไป ปกครองอําเภอ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส พระเจาอยูหัว ในโอกาสที่ทรง ในอนาคต อุบลรัตน
และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ (สํานักปลัด ฯ)
อุบลรัตน 2.เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดสและ
อําเภออุบลรัตน) ผูติดเชื้อ HIV

3.เพื่อเสริมสรางกําลังใจแกผูปวย
และผูติดเชื้อเอดส ใหอยูในสังคม
อยางปกติสุขและสรางประโยชน
ตอสังคมไดอยางยาวนาน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

งบประมาณและที่มา 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

41 โครงการ "ADE กระตุกหัวใจ 1. เพื่อใหมีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา  -เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา  20 เครื่อง 2,000,000    - อัตราการตายของผูปวย มูลนิธิ
เพื่อชาวขอนแกน" ในสาถนที่ตาง ๆ รวมถึงในรถพยาบาล ลดลง การแพทย
(อุดหนุนมูลนิธิการแพทย ในพื้นที่ที่ขาดแคลน ฉุกเฉินจังหวัด
ฉุกเฉินจังหวัดขอนแกน) 2. เพื่อจะไดมีเครื่องมือในการชวย ขอนแกน

ฟนคืนชีพ ซึ่งเปนการเพิ่มโอกาส (สํานักปลัดฯ)
รอดชีวิตของผูที่มีภาวะหัวใจ
หยุดเตนอยางมีคุณภาพมากขึ้น

42 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ 1.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงศูนย ในเขตพื้นที่ 6 ตําบล ๆ ละ 1 50,000        -ความพีงพอใจของ สาธารณสุข
ดวยกลไก "สุขศาลา" อําเภอ สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเดิมให หมูบาน ในเขตอําเภอแวงนอย ผูเขารับบริการ อําเภอแวงนอย
แวงนอย เปนสุขศาลาหมูบานใหมีความ (สํานักปลัดฯ)
(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข พรอมในการใหบริการสาธารณสุข
อําเภอแวงนอย) มูลฐานแกประชาชน

2.เพื่อพัฒนา อสม.ใหมีขีดความ
สามารถสูงขึ้น สําหรับการบริการ
ตรวจรักษา และปฐมพยาบาล
เบื้องตนสําหรับคนในชุมชน

49,150,000 41,250,000  41,250,000  รวม   42 โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคนคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการรณรงคปองกันและ 1.เพื่อใหประชาชนในจังหวัด  -จัดกิจกรรมรณรงคใหความรู 3,800,000 500,000 500,000 จํานวนผูเกี่ยวของกับ สํานักปลัดฯ
ปราบปรามยาเสพติด ขอนแกน มีความรู ความเขาใจ สิ่งเสพติดใน 26 อําเภอ ยาเสพติดลดลง

โทษและพิษภัยจากบุหรี่ สุรา
ยาเสพติด
2.เพื่อใหประชาชนในจังหวัด
ขอนแกน รูจักวิธีการหลีกเลี่ยง
จากบุหรี่ สุรา และยาเสพติด
3.ประชาชนใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนอยางเหมาะสมกับวัย

2 โครงการสงเสริมสถานศึกษา 1.เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนมี  -โรงเรียนในสังกัดองคการ 200,000       - ผลการประเมิน สํานักการศึกษาฯ
ดีเดนในการรณรงคปองกัน ภูมิคุมกันทางสังคม และหางไกล บริหารสวนจังหวัดขอนแกน คุณภาพภายในตาม
ยาเสพติด จากยาเสพติด จํานวน 19 โรงเรียน มาตรฐานการจัดการ

2.เพื่อเปนขวัญและกําลังใจของ ศึกษาของโรงเรียนใน
สถานศึกษาที่มีการรณรงคปองกัน สังกัด อปท.
ยาเสพติด

3 โครงการรณรงคและปองกัน เพื่อรณรงคและปองกัน จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน - รอยละของผูมี สํานักการศึกษาฯ
ยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดภายในโรงเรียน ยาเสพติดในโรงเรียน ดังนี้ พฤติกรรมเสี่ยง

ในสังกัด - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 15,000 15,000 15,000 - ผลการประเมิน
- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 15,000 15,000 15,000 คุณภาพภายในตาม
- ร.ร. บานคูขาดฯ 15,000 15,000 15,000 มาตรฐานการจัดการ
- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 15,000 15,000 15,000 ศึกษาของโรงเรียนใน
- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 15,000 15,000 15,000 สังกัด อปท.
- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 15,000 15,000 15,000
- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 15,000 15,000 15,000
- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 15,000 15,000 15,000
- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 15,000 15,000 15,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 15,000 15,000 15,000
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 15,000 15,000 15,000
- ร.ร. โนนหันวิทยายน 15,000 15,000 15,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคนคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

3 โครงการรณรงคและปองกัน เพื่อรณรงคและปองกัน - ร.ร. สีชมพูศึกษา 15,000 15,000 15,000
ยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดภายในโรงเรียน - ร.ร. มัธยมหนองเขียด 15,000 15,000 15,000
(ตอ) ในสังกัด - ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 15,000 15,000 15,000
- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 15,000 15,000 15,000
- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 15,000 15,000 15,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 15,000 15,000 15,000

4 โครงการปองกันและแกไข 1.เพื่อใหสามารถเอาชนะยาเสพติด 1.ผูคา/ผูจําหนายยาเสพติด 1,000,000    -             -              -มีหมูบาน/ชุมชน ที่ทําการ
ปญหายาเสพติดจังหวัด เสพติดไดอยางยั่งยืนและมี 2.ผูเสพ/ผูติดยาเสพติดทั้งติด เขมแข็งตนแบบนํารอง ปกครองจังหวัด
ขอนแกน ประจําป 2558 ระบบเฝาระวังปญหายาเสพติด ซ้ําและติดใหมเขาสูกระบวนการ มากกวารอยละ 90 ขอนแกน
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ที่มีประสิทธิภาพ บําบัดรักษาใหครบถวน  (สํานักปลัดฯ)
จังหวัดขอนแกน) 2.เพื่อรณรงคสรางกระแสสังคม 3.ผูนํา/แกนนํา/ผูประสานพลัง

ปลุกจิตสํานึกใหประชาชน แผนดินมีความเขมแข็งและ
ทั่วไปเกิดเปนพลังแผนดินและ ยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด
เขารวมเปนพลังแผนดินใน 4.หมูบาน/ชุมชนมีความเขมแข็ง
การปองกันและแกไขปญหา มีกลไกเฝาระวังและสามารถ
ยาเสพติด รักษาสถานภาพไมใหปญหา
3.เพื่อควบคุมแหลงแพรระบาด ยาเสพติดหวนกลับมารุนแรง
ของยาเสพติดและปองกัน 5.เด็ก และเยาวชนในจังหวัด
ปญหายาเสพติดมิใหแพร ขอนแกนไดรับการพัฒนา
ระบาดเขาสูสถาบันตาง ๆ มีความเขมแข็งมีภูมิคุมกัน
4.เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง หางไกลยาเสพติด
ของครอบครัว หมูบาน ชุมชน 
และสรางภูมิคุมกันใหแกเด็ก 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
ผูใชแรงงาน

5 โครงการเสริมสรางศักยภาพ  1.เพื่อสรางความเขาใจและทัศนคติ ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอ 100,000      เกิดเครือขายความรวมมือ สถานีตํารวจ
การปองกันและแกไขปญหา ที่ดีตอกันระหวางตํารวจกับประชาชน บานไผ จํานวน 250 คน การแกไขปญหายาเสพติด ภูธรบานไผ
ยาเสพติด ประจําป 2558  2.เพื่อแสวงหาความรวมมือจาก และอาชญากรรมในชุมชน (สํานักปลัดฯ)
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร ประชาชนในการปองกันปราบปราม
บานไผ) อาชญากรรม ยาเสพติด อุบัติภัยตางๆ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคนคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

6 โครงการสรางเครือขายอาสา 1.พื่อแสวงหาความรวมมือจากกลุม  -อบรมกลุมเยาวชน วัยรุน        100,000 จํานวนผูเกี่ยวของกับสิ่ง สถานีตํารวจ
สมัครปองกันอาชญากรรม เยาวชนและวัยรุนใหเขามามีสวนรวมใน หมูบานละ 2-3 คน รวม เสพติดลดลง ภูธรเปอยนอย
และยาเสพติด ประจําป การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 70 คน 3  วัน (สํานักปลัดฯ)
งบประมาณ 2558 การทะเลาะบาะแวงกันของกลุมวัยรุน
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร 2.เพื่อลดปญหาความขัดแยงของกลุม
เปอยนอย) วัยรุนในพื้นที่

7 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร 1.เพื่อใหสมาชิกอาสาสมัครตํารวจ  -จัดอบรมสมาชิกอาสาสมัคร 100,000      จํานวนคดีเกี่ยวกับ สถานีตํารวจภูธร
ตํารวจชุมชนสรางเครือขาย ชุมชนฯ ไดเพิ่มพูนความรูและเรียนรู ตํารวจชุมชน จํานวน 50 คน ความปลอดภัยในชีวิต หนองสองหอง
พลังแผนดินเอาชนะ เทคโนโลยีใหม ๆ ในการปองกันปราบ และทรัพยสิน และ (สํานักปลัดฯ)
ยาเสพติด ปรามยาเสพติด และอาชญากรรม ยาเสพติดลดลงรอยละ
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร 2.เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง ชวยลด 80
หนองสองหอง) ปญหายาเสพติดและอาชญากรรม

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

8 โครงการอบรมอาสาสมัคร 1.เพื่อใหสมาชิกอาสาสมัครตอตาน  -จัดอบรมสมาชิกอาสาสมัคร 300,000      จํานวนคดีเกี่ยวกับ สถานีตํารวจภูธร
ตอตานยาเสพติด ยาเสพติดไดเพิ่มพูนความรูและเรียนรู ตอตานยาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิต ชุมแพ
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร เทคโนโลยีใหม ๆ ในการปองกันปราบ และทรัพยสิน และ (สํานักปลัดฯ)
ชุมแพ) ปรามยาเสพติด และอาชญากรรม ยาเสพติดลดลงรอยละ

2.เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง ชวยลด 80
ปญหายาเสพติดและอาชญากรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

9 โครงการฝกอบรมสมาชิก 1.เพื่อใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ  -ประชาชนในเขตอําเภอ 100,000      ประชาชนที่เขารวม สถานีตํารวจ
แจงขาวอาชญากรรม ขาวอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข โนนศิลา กิจกรรม ภูธรโนนศิลา
ยาเสพติดอําเภอโนนศิลา และสามารถแจงขาวใหเจาหนาที่ได (สํานักปลัดฯ)
ประจําปงบประมาณ 2558 ถูกตองแมนยําและเปนประโยชนตอ
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร ทางราชการและชุมชน
โนนศิลา) 2.เพื่อเพิ่มเครือขายจํานวนสมาชิก

เครือขายสมาชิกแจงขาวอาชญากรรม
ใหมากขึ้นและเพียงพอตอการชวย
เหลืองานดานการปองกันปราบปราม
อาชญากรรม ยาเสพติดและอบายมุข
ในพื้นที่
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคนคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

10 โครงการสงเสริมกิจกรรม 1.เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามา ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอ 300,000      เกิดเครือขายความรวมมือ สถานีตํารวจ
ตํารวจชุมชนสัมพันธโนนศิลา มีสวนรวมในการปองกันและปราบ โนนศิลา การแกไขปญหายาเสพติด ภูธรโนนศิลา
ประจําปงบประมาณ 2558 ปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน และอาชญากรรมในชุมชน (สํานักปลัดฯ)
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร 2.เพื่อเสริมสรางใหประชาชนมีความ
โนนศิลา) ศรัทธา และเขาใจบทบาทหนาที่ของ

ตํารวจมากขึ้น
3.เพื่อลดอาชญากรรมในหมูบาน/
ชุมชนที่เกิดขึ้นในนอยลง

11 โครงการหมูบานชุมชนและ 1.เพื่อเสริมสรางใหคนในชุมชน ชุมชนในเขตพื้นที่อําเภอ 300,000      ชุมชนที่เขารวมกิจกรรม สถานีตํารวจ
มวลชนสัมพันธสรางภูมิคุมกัน เรียนรูการใชชีวิตและสามารถปรับ โนนศิลา ภูธรโนนศิลา
ยาเสพติด ประจําป 2558 ตัวใหอยูรวมกับบุคคลอื่นไดอยางมี (สํานักปลัดฯ)
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร ความสุข
โนนศิลา) 2.เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมแก

คนในชุมชน เพื่อที่จะไดหางไกล
ยาเสพติด

12 โครงการฝกอบรมการดํารงชีพ 1.เพื่อใหประชาชนมีความรู ความ ประชาชนในเขตอําเภอบานฝาง 300,000      จํานวนประชาชนที่ สถานีตํารวจ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขารวมอบรม ภูธรบานฝาง
พอเพียง/การแกไขปญหา 2.เพื่อเปนการลดรายจายเพิ่มรายได (สํานักปลัดฯ)
ยาเสพติดและอาชญากรรม ดนเกษตรกรรมใหกับประชาชน
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร ในพื้นที่
บานฝาง) 3.เพื่อใหประชาชน มีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับปญหายาเสพติด
และรูปแบบการเกิดอาชญากรรม
ตลอดจนแนวทางการปองกันซึ่งอาจ
เกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบขาง



1 - 20

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคนคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

13 โครงการฝกอบรมเสริมสราง 1.เพื่อแสวงหาความรวมมือจาก  -ประชาชนในเขตอําเภอ 500,000      จํานวนประชาชนที่ สถานีตํารวจ
ศักยภาพการปองกัน ประชาชน ชุมชน ทองถิ่นและอําเภอ ภูเวียง เขารวมอบรม ภูธรภูเวียง
อาชญากรรมและยาเสพติด ตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรม (สํานักปลัดฯ)
อําเภอภูเวียง รุนที่ 2 ตํารวจ
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร 2.เพื่อขยายเครือขายอาสาสมัครใหมี
ภูเวียง) การเชื่อมโยงการทํางานใหประสาน

สอดคลองซึ่งกันและกัน ทําใหชุมชน
เกิดความเขมแข็ง

7,385,000    785,000      785,000      รวม    13  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุน 1.เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการ  1.สนับสนุนการจัดการ 28,400,000  9,600,000   9,700,000   จํานวนทีมที่เขารวมการ สํานักปลัดฯ
กิจการกีฬา แขงขันกีฬาระดับภาค แขงขันกีฬาของจังหวัดใน แขงขัน

2. เพื่อยกระดับและพัฒนากีฬา ระดับตาง ๆ อาทิ
ตามศักยภาพและความถนัดของ 1.1 แขงขันฟุตบอลภูพาน
นักกีฬาแตละประเภท ใหเปน ราชนิเวศน จังหวัดสกลนคร
ตัวแทนจังหวัดไปเขารวมการ 1.2 แขงขันตะกรอเทศกาล
แขงขันระดับภาคและประเทศ งานไหม อบจ.ขก.คัพ

1.3 แขงขันกีฬาเทนนิส
ผูสูงอายุขอนแกน
1.4 แขงขันฟุตบอล อบจ.
ขอนแกนคัพตานยาเสพติด
1.5 ฟุตบอลอาชีพ ลีกดิวิชั่น 1
1.6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา
1.7 แขงขันฟุตบอลกีฬาแหงชาติ
1.8 แขงขันวายน้ําเยาวชน
ชิงแชมป อบจ.คัพ
1.9 คลีนิคกีฬา
1.10 แขงขันกีฬาภายใน
องคกรและขาราชการสังกัด
อบจ.ขอนแกน
1.11แขงขันกีฬาอิสานสัมพันธ
1.12 แขงขันกีฬาหมากรุกไทย
1.13 แขงขันเปตอง อบจ.
ขอนแกน คัพ
1.14 แขงขันฟุตซอล อบจ.
ขอนแกนคัพตานยาเสพติด
1.15 แขงขันบาสเกตบอล
อบจ.ขอนแกน คัพ
1.16 แขงขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส
"คูณ แคน คัพ" ประจําป
1.17 กีฬาผูสูงอายุ อบจ.
ขอนแกน คัพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุน 1.18 จัดงานกีฬานักเรียนซําสูง
กิจการกีฬา 2.จัดอบรมและศึกษาดูงาน
(ตอ) ดานกีฬา ดังนี้

2.1 อบรมเยาวชนเลนกีฬา
หางไกลยาเสพติดรอนนี้มี
กีฬาเพื่อลูกรัก
2.2 อบรมผูฝกสอนกีฬาโดยการ
ใชวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนากีฬา

2 โครงการมหกรรมกีฬานักเรียน - เพื่อพัฒนาทักษะดานกีฬา - เพื่อจัดแขงขันกีฬาและ 4,000,000 2,500,000 2,500,000 - รอยละความพึงพอใจของ สํานักการศึกษาฯ
สังกัดองคการบริหารสวน ของนักเรียนในสังกัด คัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ผูเขารวมโครงการ
จังหวัดขอนแกน - เพื่อสงเสริมความเปนเลิศ ของ อบจ. ขอนแกน - ผลการแขงขันกีฬา

ดานกีฬาของนักเรียน - เพื่อเขาคายฝกซอม
ในสังกัด ตัวแทนนักกีฬา อบจ. ขก.

ที่จะเขารวมแขงขันในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ
- เพื่อเขารวมแขงขันกีฬา
นักเรียนสังกัด อปท. ใน
ระดับภูมิภาคและระดับ
ประเทศ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพื่อพัฒนาทักษะดานกรีฑา - นักกรีฑาของโรงเรียน 200,000 200,000 200,000 - รอยละความพึงพอใจของ สํานักการศึกษาฯ
นักกีฬานักเรียนเพื่อความ ของนักเรียนในสังกัด พระธาตุขามแกนพิทยาลัย ผูเขารวมโครงการ
เปนเลิศศูนยกรีฑา-กีฬา สูความเปนเลิศดานกรีฑา สังกัดอบจ. ขอนแกน - ผลการแขงขันกีฬา
โรงเรียนพระธาตุขามแกน จํานวนไมนอยกวา 30 คน
พิทยาลัย

4 โครงการกอสรางอาคาร  -เพื่ออํานวยความสะดวก สบาย  -กวาง 8 ม. ยาว 12 ม 500,000       -รอยละความพึงพอใจ สํานักปลัดฯ
อเนกประสงคคลุมเวทีมวย ใหประชาชนที่มาใชบริการ ของประชาชน
ในเขตเทศบาล ต.ยางคํา
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

5 โครงการกอสรางอาคาร  -เพื่ออํานวยความสะดวก สบาย  -กวาง 8 ม. ยาว 12 ม 500,000       -รอยละความพึงพอใจ สํานักปลัดฯ
อเนกประสงคคลุมเวทีมวย ใหประชาชนที่มาใชบริการ ของประชาชน
ในเขตเทศบาล ต.โนนสะอาด
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

6 โครงการกอสรางอาคาร  -เพื่ออํานวยความสะดวก สบาย  -กวาง 8 ม. ยาว 12 ม 500,000       -รอยละความพึงพอใจ สํานักปลัดฯ
อเนกประสงคคลุมเวทีมวย ใหประชาชนที่มาใชบริการ ของประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลโนนทัน ต.โนนทัน
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

7 โครงการจัดกิจกรรมทางดาน 1.เพื่อสรางคานิยมการออกกําลัง  -เด็ก เยาวชน และประชาชน 19,020,000   -จํานวนกิจกรรมกีฬาที่ สมาคมกีฬา
กีฬาและสงเสริมกีฬาภายใน กาย เลนกีฬา ดูกีฬา และนันทนาการ เลนกีฬาและออกกําลังกายรวม จัดการแขงขัน จังหวัดขอนแกน
จังหวัดขอนแกน จนเปนวิถีชีวิต กิจกรรมนันทนาการเปนประจํา  -เด็ก และเยาวชนเลนกีฬา (สํานักปลัดฯ)
(อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัด 2. เพื่อเปนแนวทางพัฒนากีฬาทุกชนิด  -เด็ก เยาวชน และประชาชน และออกกําลังกายไมนอย
ขอนแกน) ของจังหวัดใหมีความกาวหนายิ่งขึ้น จังหวัดขอนแกน เลนกีฬาและ กวารอยละ 80

3.นักกีฬามีความมุงมั่นในการฝกซอม ออกกําลังกายอยางถูกตอง  -ประชาชนเลนกีฬาและ
เพื่อความเปนเลิศ และอาชีพทางดาน ออกกําลังกายไมนอยกวา
กีฬาและยังเปนการสรางชื่อเสียงให รอยละ 60
กับจังหวัด

8 โครงการแขงขันกีฬาตํารวจ 1.เพื่อเปนการสงเสริมตํารวจ  -จัดการแขงขันกีฬาสถานี 1,600,000   บุคลากรที่เขารวม ตํารวจภูธร
ขอนแกน ตานภัยยาเสพติด ภายในจังหวัดขอนแกนไดเลนกีฬา ตํารวจในสังกัด จาก 26 อําเภอ กิจกรรมการแขงขันกีฬา จังหวัด
ครั้งที่ 8 ประจําป 2558 2.เพื่อใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และจากหนวยงานตํารวจใน รอยละ 80 มีสุขภาพ ขอนแกน
(อุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัด ทําใหประสิทธิภาพในการทํางาน พื้นที่จังหวัดขอนแกน รางกายและจิตใจที่ดี (สํานักปลัดฯ)
ขอนแกน) ดีขึ้น มีความตื่นตัวในการ

3.เพื่อเปนการพบปะ และ ออกกําลังใจและเลน
แลกเปลี่ยนประสบการณในการ กีฬาหางไกลยาเสพติด
ทํางานของเจาหนาที่
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

9 โครงการแขงขันขอนแกน 1.เพื่อสรางนักวิ่งเยาวชนไทยให  -จัดการแขงขันวิ่งมาราธอน 300,000      ผูเขารวมการแขงขันใน มหาวิทยาลัย
มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12 มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ นานาชาติ 4 ประเภท แตละประเภทไมนอยกวา ขอนแกน
(อุดหนุนมหาวิทยาลัย 2.เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ  1) มาราธอน ระยะทาง รอยละ 95 (สํานักปลัดฯ)
ขอนแกน) ประชาชนในจังหวัดไดออกกําลัง 42.0195 กม. 1,000 คน

กายเปนการตอเนื่อง ซึ่งจะนํามา  2) ฮาลฟมาราธอน ระยะทาง
สูสุขภาพที่แข็งแรง 21.100 กม. 1,200 คน
3.เพื่อสงเสริมการกีฬากับการ  3) มินิมาราธอน ระยะทาง
ทองเที่ยว นํารายไดสูชุมชน 11.550 กม. 8,000 คน

 4) เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
ระยะทาง 4 กม. 35,000 คน

10 โครงการแขงขันชกมวย  -เพื่อสนับสนุนใหเยาวชน  -จัดการแขงขันชกมวยในงาน 100,000       -นักกีฬาเขารวมการแขงขัน โรงเรียนกีฬา
ตานภัยยาเสพติด ไดเลนกีฬาและออก เทศกาลงานไหม ไมนอยกวารอยละ 80 จังหวัดขอนแกน
(อุดหนุนโรงเรียนกีฬาจังหวัด กําลังกายเพื่อสุขภาพ (สํานักปลัดฯ)
ขอนแกน)

11 โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัด  -เยาวชนในเขตจังหวัดขอนแกน 200,000       -เยาวชนที่เขารวมกิจกรรม โรงเรียนกีฬา
เยาวชนดานกีฬา กิจรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งทาง จังหวัดขอนแกน
(อุดหนุนโรงเรียนกีฬาจังหวัด จิตใจและทางรางกายของเยาวชน (สํานักปลัดฯ)
ขอนแกน) ในจังหวัดขอนแกน

2.เพื่อใหการเลนกีฬาเปนแรงกระตุน
ใหทุกคนมีน้ําใจนักกีฬา เกิดความ
รัก ความสามัคคี มีความสัมพันธ
อันดีในหมูคณะและรูจักการ
วางแผนรวมกัน

12 โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น  -เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด จัดการแขงขันกีฬาพื้นบาน 100,000 รอยละความพึงพอใจของ เทศบาลตําบล
สัมพันธ อําเภอแวงใหญ การแขงขันกีฬาระดับอําเภอ และกีฬาสากลของหนวยงาน ผูเขารวมกิจกรรม แวงใหญ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง  -เพื่อสรางความสัมพันธอันดี ราชการสวนทองถิ่นในเขต (สํานักปลัดฯ)
อําเภอแวงใหญ) ระหวางสวนราชการ และประชาชน อําเภอแวงใหญ
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

13 โครงการสงเสริมกีฬาสัมพันธ  -เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด จัดการแขงขันกีฬาพื้นบาน 200,000 รอยละความพึงพอใจของ ที่ทําการ
บานแฮด ประจําปงบประมาณ การแขงขันกีฬาระดับอําเภอ และกีฬาสากลของหนวยงาน ผูรวมงาน ปกครองอําเภอ
2558  -เพื่อสรางความสัมพันธอันดี ราชการสวนทองถิ่นในเขต บานแฮด
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ระหวางสวนราชการ และ อําเภอบานแฮด (สํานักปลัดฯ)
อําเภอบานแฮด) หนวยงานในอําเภอ

14 โครงการหินชางสี ซุปเปอร  -เพื่อสงเสริมใหประชาชน เยาวชน จัดการแขงขันเดิน-วิ่ง จํานวน 200,000 รอยละของผูเขารวม ที่ทําการ
ฮาลฟ-มินิมาราธอน ตานยา ใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการ 3 ประเภท 38 รุน กิจกรรม ปกครองอําเภอ
เสพติด ประจําป 2558 ออกกําลังกาย  -ประเภทฮาลฟมาราธอน (ช-ญ) บานฝาง
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง  -เพื่อเปนการประชาสัมพันธแหลง  -ประเภทมินิมาราธอน (ช-ญ) (สํานักปลัดฯ)
อําเภอบานฝาง) ทองเที่ยวหินชางสี ใหเปนที่รูจัก  -ประเภทฟนรัน (ช-ญ)

 
15 โครงการกีฬาฟุตบอลเชื่อม เพื่อสงเสริมใหขาราชการ  -ขาราชการ พนักงาน และ 120,000 รอยละของผูเขารวม ที่ทําการ

สัมพันธหนวยงานอําเภอ พนักงาน และลูกจาง ของ อปท. ลูกจาง ของ อปท.ในเขตอําเภอ แขงขันกีฬา ปกครองอําเภอ
ภูเวียง ปงบประมาณ 2558 ในเขตอําเภอภูเวียง ไดแขงขัน ภูเวียง ภูเวียง
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง กีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธในองคกร (สํานักปลัดฯ)
อําเภอภูเวียง)

16 โครงการแขงขันกีฬาตานภัย 1.เพื่อสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน จัดการแขงขันกีฬาพื้นบาน 50,000 รอยละของผูเขารวม องคการบริหาร
ยาเสพติด ใชการกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตใน และกีฬาสากล กิจกรรม สวนตําบล
(อุดหนุนองคการบริหารสวน การออกกําลังกาย เพื่อใหหางไกล โสกนกเต็น
ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล) ยาเสพติด อําเภอพล

2.เพื่อเสริมสรางความรู รัก สามัคคี (สํานักปลัดฯ)
แกประชาขนในพื้นที่

17 โครงการจัดแขงขันกีฬา 1.เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดใช  -เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 450,000       -เด็ก เยาวชน ประชาชน เทศบาล
นันทนาการสําหรับเด็กและ เวลาวางใหเกิดประโยชน กลาแสดง รวมแข็งขันกีฬาไมนอยกวา ตําบลทาพระ
กิจกรรมเยาวชนและประชาชน ออก รอยละ 60 (สํานักปลัดฯ)
ทั่วไป 2.เพื่อสงเสริมใหประชาชน รูจัก
(อุดหนุนเทศบาลตําบล รักษาสุขภาพพลานามัยของตนเอง
ทาพระ) ใหมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ

3.เพื่อจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

18 โครงการแขงขันกีฬาองคกร 1.เพื่อใหบุคลากรองคกรปกครอง  -ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ พนักงาน 100,000      รอยละของผูเขารวม องคการบริหาร
ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ สวนทองถิ่นและประชาชน มี เทศบาล กิจกรรม สวนตําบล
สีชมพูตานยาเสพติด ประจําป สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ บานใหม 
2558 "ทองถิ่นเกมส" ครั้งที่ 3 แข็งแรง อําเภอสีชมพู
(อุดหนุนองคการบริหารสวน 2.เพื่อสรางความสามัคคีและความ (สํานักปลัดฯ)
ตําบลบานใหม อําเภอสีชมพู) เชื่อมสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร

ทองถิ่น ขาราชการ พนักงาน
เทศบาล ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของ
3.เพื่อเปนแบบอยางที่ดีกับเด็ก
และประชาชนในการใชการกีฬา
ใหเกิดความรักสามัคคี

19 โครงการปรับปรุงลานกีฬา 1.เพื่อใหประชาชนไดเลนกีฬา  -ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค 1,247,000 1,247,000  -ประชาชนไดรับความพึงพอ สํานักปลัดฯ
อเนกประสงคหนาอาคาร และออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ หนาอาคารพลศึกษา 2 ใจ และเขามาใชสนามกีฬา ฝายการ
พลศึกษา 2 2.เพื่อเปนจุดศูนยกลางในการ มากขึ้นรอยละ 20 ทองเที่ยวและ

ออกกําลังกายของประชาชน กีฬา

20 โครงการปรับปรุงสนาม 1.เพื่อใหประชาชนไดเลนกีฬา  -ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล 251,000      251,000       -ประชาชนไดรับความพึงพอ สํานักปลัดฯ
บาสเกตบอลกลางแจง และออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ กลางแจงเพื่อจัดการแขงขันใหได ใจ และเขามาใชสนามกีฬา ฝายการ

2.เพื่อปรับปรุงสถานที่ออกกําลัง ระดับมาตรฐาน มากขึ้นรอยละ 20 ทองเที่ยวและ
กายในสนามกีฬา  -สนามไดมาตรฐานสามารถ กีฬา

ใชจัดการแขงขันในระดับ
มาตรฐาน

56,540,000  13,798,000 13,898,000 รวม   20  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมการจัดงาน เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัด  -จัดคุมวัฒนธรรมในงาน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - จํานวนกิจกรรมสงเสริม สํานักการศึกษาฯ
ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม งานไหมและงานประเพณี เทศกาลไหมฯ ประเพณี ศาสนา และ

ที่สําคัญของจังหวัดขอนแกน  -จัดงานรดน้ําดําหัว วัฒนธรรม

2 โครงการสงเสริมเยาวชนตนแบบ  -เพื่อเสริมสรางความรูความ  -เยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัด 300,000 300,000 300,000  -เยาวชน มีความรู ความ สํานักการศึกษาฯ
ผูนําพัฒนาวัดและศาสนพิธี เขาใจแกเยาวชนเกี่ยวกับ ขอนแกน จํานวนไมนอยกวา เขาใจและประกอบพิธีทาง

บทบาท อํานาจหนาที่และ 150 คน ศาสนาไดถูกตองตามหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวของใหสามารถ ปฏิบัติของวัด
นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง

3 โครงการอบรมเยาวชนมุสลิม  -เพื่อใหความรู ความเขาใจ เยาวชนมุสลิม จํานวนไมนอย 300,000       300,000     300,000       -จํานวนเด็กและเยาวชนที่ สํานักการศึกษาฯ
หลักการปฏิบัติของศาสนา กวา 200 คน เขารวมกิจกรรม
มุสลิม และเสริมสรางจริยธรรม
แกเยาวชนมุสลิม

4 โครงการบรรพชาสามเณร  -เพื่อเสริมสรางคุณธรรม และ  -เยาวชน จํานวนไมนอยกวา 500,000       500,000     500,000       -จํานวนผูเขารวมโครงการ สํานักการศึกษาฯ
ภาคฤดูรอน องคการบริหารสวน จริยธรรมที่ดีแกเยาวชน 100 คน
จังหวัดขอนแกน

5 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟลาน 200,000       ระดับความสําเร็จของการ สํานักการศึกษาฯ
อําเภอหนองนาคํา และขนบธรรมเนียมประเพณี อําเภอหนองนาคํา จัดงาน

ทองถินไวสืบทอดตอไป
2.เพือสงเสริมความรวมมือ
ความรักและความสามัคคีระหวาง
หนวยงานภาครัฐ และภาค

เอกชน ตลอดจนประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

6 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่อใหประชาชน เยาวชน  -จัดงานประเพณีลอยกระทง 50,000 ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
บุญบั้งไฟ ประจําปงบประมาณ และเด็กในทองถิ่นรูคุณคา ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน จัดงาน โคกสูง
พ.ศ. 2558 รักษาและหวงแหนในศิลปะ อําเภออุบลรัตน
(อุดหนุนเทศบาลตําบลโคกสูง จารีตประเพณี ภูมิปญญาไทย (สํานักการศึกษาฯ)
อําเภออุบลรัตน) ภูมิปญญาทองถิ่น และ

วัฒนธรรมอันดีงาม สืบสาน
วัฒนธรรมไทยของทองถิ่นให
คงอยูตลอดไป

7 โครงการบวชชีพราหมณ  -เพื่อเสริมสรางคุณธรรม และ  -เยาวชน และสตรี ในเขต 200,000        -จํานวนผูเขารวมโครงการ สํานักการศึกษาฯ
ปฏิบัติธรรม จริยธรรมที่ดีแกสตรีที่มา จังหวัดขอนแกน

ปฏิบัติธรรม

8 โครงการบวชสามเณร-ชีพราหมณ  -เพื่อเสริมสรางคุณธรรม และ  -เยาวชน และสตรี ในเขต 200,000        -จํานวนผูเขารวมโครงการ สํานักการศึกษาฯ
ภาคฤดูรอน อําเภอหนองนาคํา จริยธรรมที่ดีแกเยาวชน และ พื้นที่อําเภอหนองนาคํา

สตรีที่มาปฏิบัติธรรม

9 โครงการจัดงานสงเสริมศิลป 1.เพือเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีงาน 100,000 ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
วัฒนธรรมประเพณีทองถิน และขนบธรรมเนียมประเพณี ลอยกระทง อําเภอเวียงเกา จัดงาน ในเมือง อําเภอ
งานลอยกระทงประจําป 2557 ทองถินไวสืบทอดตอไป เวียงเกา
(อุดหนุนเทศบาลตําบลในเมือง 2.เพือสงเสริมความรวมมือ (สํานักการศึกษาฯ)
อําเภอเวียงเกา) ความรักและความสามัคคีระหวาง

หนวยงานภาครัฐ และภาค

เอกชน ตลอดจนประชาชน

10 โครงการสงเสริมวัฒนธรรม 1.เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีทองถิ่น 50,000 ระดับความสําเร็จของ องคการบริหาร
ประเพณีทองถิน ประจําป 2558 ประเพณีทองถิน อําเภอบานไผ การจัดงาน สวนตําบลหินตัง

(อุดหนุนองคการบริหารสวน 2.เพื่อใหคนรุนหลังไดเห็นถึง อําเภอบานไผ

ตําบลหินตั้ง อําเภอบานไผ) ประเพณีอันดีงามและทรงคุณคา (สํานักการศึกษาฯ)
3.เพือสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีใหคงอยูสืบไป
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

11 โครงการจัดงานประจําปประเพณี  -เพื่อสงเสริมอนุรักษจารีต  -จัดใหมีการทําบุญตักบาตร 300,000       ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
ศาลเจาพอหมื่นศรี ประจําป 2558 ประเพณี วัฒนธรรมประเพณี  -จัดมหรสพสมโภชตลอดงาน จัดงาน แวงนอย
(อุดหนุนเทศบาลตําบลแวงนอย) อันดีงามของทองถิ่นสืบไป  -จัดแขงขันกีฬาพื้นบานและ (สํานักการศึกษาฯ)

 -เพื่อสรางความสามัคคีและ กีฬาสากล เชน ตะกรอ ฟุตบอล
ความเขาใจอันดีของประชาชน  -ประกวดเตนแอโรบิก
ในเขตอําเภอแวงนอย  -จัดจําหนายสินคาพื้นบาน

12 โครงการจัดงานอนุรักษ สงเสริม 1.เพื่อใหศิลปะขนบธรรมเนียม 1.จัดงานอนุรักษขนบธรรมเนียม 500,000       ระดับความสําเร็จของการ ที่ทําการปกครอง
ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย จัดงาน อําเภอภูผามาน
ทองถิ่นอําเภอภูผามาน ใหคงไวตอไป 2.จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (สํานักการศึกษาฯ)
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 2.เพื่อสรางจิตสํานึกใหเห็น 3.จัดงานประเพณีลอยกระทง
อําเภอภูผามาน) ความสําคัญ หวงแหนและอนุรักษ วันออกพรรษาวัดเฉลียงทอง

ศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น 4.จัดงานประเพณีบุญเบิกบาน
3.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง เลี้ยงผีตาปู (ดอนตา) และบุญ
วัฒนธรรมของอําเภอภูผามาน ซําฮะ

13 โครงการจัดอนุรักษศิลปะและ 1.เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานบุญบั้งไฟ อําเภอ 100,000       ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลเมือง
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นในงาน และขนบธรรมเนียมประเพณี กระนวน จัดงาน กระนวน
ประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอกระนวน ทองถิ่นไวสืบทอดตอไป (สํานักการศึกษาฯ)
ประจําป 2558 2.เพื่อสงเสริมความรวมมือ
(อุดหนุนเทศบาลเมืองกระนวน) ความรักและความสามัคคีระหวาง

หนวยงานภาครัฐ และภาค
เอกชน ตลอดจนประชาชน

14 โครงการจัดงานประเพณี 1.เพื่อบวงสรวงและสมโภชน  -จัดพิธีบวงสรวงเหลาพระยืน 50,000        ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
บุญเหลาพระยืน ประจําป 2558 เหลาพระยืนตะวันออกและ ตะวันออก และเหลาพระยืน จัดงาน พระยืน
(อุดหนุนเทศบาลตําบลพระยืน) เหลาพระยืนตะวันตก ตะวันตก (สํานักการศึกษาฯ)

2.เพื่ออนุรักษประเพณีอันดีงาม  -จัดขบวนแหจากองคกรและ
ของชาวพระยืน ชุมชนในพื้นที่อําเภอพระยืน

 -จัดมหรสพสมโภชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

15 โครงการจัดงานประเพณีรําลึก 1.เพื่อเปนการรําลึกคุณงาม  -จัดงานประเพณีรําลึกสมเด็จ 50,000        ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ ความดีของสมเด็จพระพุฒาจารย พระพุฒาจารย (อาจ จัดงาน บานโตน
อาสภมหาเถร) ประจําป 2558 (อาจ  อาสภมหาเถร) อาสภมหาเถร) 3 วัน อําเภอพระยืน
(อุดหนุนเทศบาลตําบลบานโตน 2.เพื่อสงเสริม ทํานุ บํารุง (สํานักการศึกษาฯ)
อําเภอพระยืน) กิจกรรมทางดานพระพุทธศาสนา

3.เพื่อสรางความสามัคคีในชุมชน

16 โครงการจัดงานประเพณี 1.เพื่อประกาศเกียรติคุณและ  -จัดพิธีทางพระพุทธศาสนา 50,000        รอยละความสําเร็จของการ องคการบริหาร
พระครูญาณสารโสภิต ตําบล รําลึกถึงพระเดชพระคุณของ เจริญพระพุทธมนต แสดง จัดงาน สวนตําบลขามปอม
ขามปอม หลวงปูพระครูญาณสารโสภิต พระธรรมเทศนา (สํานักการศึกษาฯ)
(อุดหนุนองคการบริหารสวน 2.เพื่อรักษาจารีตประเพณี  -จัดกิจกรรมแสดงความรําลึก
ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน) วัฒนธรรมพื้นบานอีสาน ถึงหลวงปูพระครูญาณสารโสภิต

3.เพื่อความสมานฉันทของ  -จัดกิจกรรมมหรสพตาม
ประชาชนตําบลขามปอม ประเพณี 

 -จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบาน

17 โครงการนมัสการเจดียหลวงปู 1.เพื่อรําลึกถึงคุณความดีของ  -จัดงานวันรําลึกพระครูปลัด 50,000        ระดับความสําเร็จของการ องคการบริหาร
พระครูปลัดหลา พรหมโชโต หลวงปูปลัดหลาฯ และพระ หลา ตําบลหนองแวง จัดงาน สวนตําบล
บูชาพระบรมสารีริกธาตุและ บูรพาจารยของตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน หนองแวง
พระบูรพาจารย ตําบลหนองแวง 2.เพื่อสงเสริมใหประชาชนหันมา อําเภอพระยืน
ประจําป 2557 สนใจพุทธศาสนาและมีความสุข (สํานักการศึกษาฯ)
(อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบล ใจมากขึ้น
หนองแวง อําเภอพระยืน) 3.เพื่อสงเสริมทํานุบํารุงพระ

พุทธศาสนาตามวิถีแหงชาวพุทธ

18 โครงการสืบสานวัฒนธรรม 1.เพื่อใหชุมชนและประชาชน  -จัดพิธีทางพระพุทธศาสนา 50,000        ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
ประเพณีพระเจาใหญองคตื้อ ไดมาสักการะและขอพรพระเจา  -จัดเลี้ยงโรงทาน จัดงาน พระยืนมิ่งมงคล
(อุดหนุนเทศบาลตําบลพระยืน ใหญองคตื้อในวันขึ้นปใหม  -จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร อําเภอพระยืน
มิ่งมงคล) สรางขวัญและกําลังใจในการ และสูขวัญรถ (สํานักการศึกษาฯ)

ประกอบอาชีพ  -จัดกิจกรรมมหรสพสมโภชน
2.เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และจุดพลุตะไล
ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
3.เพื่อความสมานฉันทของ
ประชาชนในตําบลพระยืน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

19 โครงการประเพณีศาลเจาปูหอคํา 1.เพื่อบวงสรวงและสมโภชน  -จัดงานประเพณีบุญเจาหอคํา 50,000        ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบลพระบุ
ตําบลพระบุ ประจําป 2558 เจาปูหอคํา ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน จัดงาน อําเภอพระยืน
(อุดหนุนเทศบาลตําบลพระบุ) 2.เพืออนุรักษประเพณีอันดีงาม รวม 4 วัน 4 คืน (สํานักการศึกษาฯ)

ของชาวตําบลพระบุใหคงอยู
สืบไป
3.เพื่อสรางความสามัคคีและ
เชื่อมความสัมพันธอันดีระหวาง
ประชาชนตําบลพระบุ
4.เพื่อแสดงความเคารพและ
ความกตัญูตอผูสูงอายุและ
ผูมีพระคุณ

20 โครงการจัดงานกาชาดประจําป 1.เพื่อประชาสัมพันธสินคาของ จัดงานกาชาดฯ 7 วัน 7 คืน 300,000       จํานวนผูมาเที่ยวชมงาน ที่ทําการปกครอง
รวมของดีเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพใหเปนที่รูจัก โดยมีกิจกรรมในงานดังนี้ อําเภอชุมแพ
ประจําป 2558 2.เพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม  -จัดขบวนแหของดีเมือง (สํานักการศึกษาฯ)
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่นให ชุมแพและศิลปวัฒนธรรม
ชุมแพ) คงอยูตลอดไป   -ออกรานจําหนายสินคา

3.เพื่อสงเสริมการจําหนายสินคา พื้นเมือง OTOP
ตามนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่ง  -ประกวดพืชผลทางการ
ผลิตภัณฑและสินคาพื้นเมือง เกษตร

  -แขงขันและการละเลน
พื้นบาน

21 โครงการออกรานธารากาชาด 1.เพื่อใหประชาชนทั่วไปมีความ ประชาชนเขตพื้นที่จังหวัด 300,000  -จํานวนเงินรายไดจากการ สํานักงานเหลา
ประจําป 2557 ตระหนักในการชวยเหลือเพื่อน ขอนแกน และเจาหนาที่ ออกรานกาชาด กาชาดจังหวัด
(อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาด มนุษย ซึ่งเปนการสรางคานิยม ของทางราชการที่เกี่ยวของ ขอนแกน 
จังหวัดขอนแกน) ในการรูจักแบงปนใหแกเพื่อน (สํานักปลัดฯ)

ผูยากไร ตามกําลังความสามารถ
ของตน
2.เผยแพรภารกิจ บทบาทและ
หนาที่ของเหลากาชาดจังหวัด
ขอนแกน
3.เพื่อจัดหารายไดตาม
วัตถุประสงคของสภากาชาดฯ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

22 โครงการจัดงานศิวะราตรี 1.เพื่ออนุรักษรักษาไวซึ่งขนบ  -จัดแสดงแสง สี เสียง 100,000       ระดับความสําเร็จของการ ที่ทําการปกครอง
ปูชนียาลัย ปราสาทเปอยนอย ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ  -จัดขบวนแหศิลปวัฒนธรรม จัดงาน อําเภอเปอยนอย
ประจําป 2558 ประชาชนอําเภอเปอยนอย  -จัดนิทรรศการ OTOP (สํานักการศึกษาฯ)
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 2.เพื่อประชาสัมพันธสถานที่  -จัดประกวดอาหารพื้นเมือง
เปอยนอย) ทองเที่ยวใหเปนที่รูจักแพรหลาย  -ประกวดผลิตผลทางการ

3.เพื่อสงเสริมความรักสามัคคี เกษตร
ของบุคลากรในทองถิ่น  -การแสดงศิลปพื้นเมือง

23 โครงการจัดงานประเพณี 1.เพื่อสืบสานอนุรักษฟนฟูและ  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 250,000 ระดับความสําเร็จของการ ที่ทําการปกครอง
บุญบั้งไฟ อําเภอบานไผ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมขนบ อําเภอบานไผ จัดงาน อําเภอบานไผ
ประจําป 2558 ธรรมเนียมประเพณีบุญบั้งไฟสืบไป (สํานักการศึกษาฯ)
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 2.เพื่อเสริมสรางความสามัคคี
อําเภอบานไผ) สมานฉันทของประชาชนทุก

หมูเหลา

24 โครงการสงเสริมจัดงานประเพณี 1.เพื่ออนุรักษฟนฟู สืบสาน  -จัดงานประเพณีบุญกุมขาว 50,000 ระดับความสําเร็จของการ สํานักงาน
บุญกุมขาวใหญ อําเภออุบลรัตน ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ใหญ อําเภออุบลรัตน จัดงาน วัฒนธรรมอําเภอ
ประจําป 2558 ภูมิปญญาดานประเพณีทองถิ่น อุบลรัตน
(อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม ใหเปนที่ประจักษสืบไป (สํานักการศึกษาฯ)
อําเภออุบลรัตน) 2. เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ความรักสามัคคี

25 โครงการประเพณีตักบาตรเทโว 1.เพื่ออนุรักษฟนฟู สืบสาน  -จัดงานประเพณีตักบาตร 50,000 ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
นมัสการองคพระใหญ ไหวรอย ขนบธรรมเนียมประเพณี และ เทโว อําเภออุบลรัตน จัดงาน เขื่อนอุบลรัตน
พระพุทธบาท ประจําป 2557 ภูมิปญญาดานประเพณีทองถิ่น อําเภออุบลรัตน
(อุดหนุนเทศบาลตําบลเขื่อน ใหเปนที่ประจักษสืบไป (สํานักการศึกษาฯ)
อุบลรัตน อําเภออุบลรัตน) 2. เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ความรักสามัคคี

26 โครงการจัดงานประเพณีแขงเรือ  -เพื่อสืบสานประเพณีโบราณ  -จัดงานประเพณีแขงเรือพาย 150,000       ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
พาย เทศบาลตําบลทาพระ ใหอยูสืบไป เทศบาลตําบลทาพระ จัดงาน ทาพระ อําเภอเมือง
ประจําป 2557 (สํานักการศึกษาฯ)
(อุดหนุนเทศบาลตําบลทาพระ
อําเภอเมือง)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

27 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่อสืบสานประเพณีโบราณ  -จัดงานประเพณีลอยกระทง 100,000       ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
ลอยกระทง เทศบาลตําบลทาพระ ใหอยูสืบไป เทศบาลตําบลทาพระ จัดงาน ทาพระ อําเภอเมือง
ประจําป 2557 (สํานักการศึกษาฯ)
(อุดหนุนเทศบาลตําบลทาพระ
อําเภอเมือง)

28 โครงการจัดงานประเพณี 1.เพือเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีวันสงกรานต 150,000 ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
สงกรานตเทศบาลตําบลทาพระ และขนบธรรมเนียมประเพณี เทศบาลตําบลทาพระ จัดงาน ทาพระ อําเภอเมือง
ประจําป 2558 ทองถินไวสืบทอดตอไป อําเภอเมือง (สํานักการศึกษาฯ)
(อุดหนุนเทศบาลตําบลทาพระ 2.เพือสงเสริมความรวมมือ
อําเภอเมือง) ความรักและความสามัคคีระหวาง

หนวยงานภาครัฐ และภาค

เอกชน ตลอดจนประชาชน

29 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมและ 1.เพื่อสืบสานและอนุรักษศิลป  -จัดงานประเพณีทองถิ่น 100,000 ระดับความสําเร็จของการ อบต.บานลาน
ประเพณีไทอีสาน ฮีตสิบสอง วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น "ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่" ตําบล จัดงาน (สํานักการศึกษาฯ)
ครองสิบสี่ "ฮีตสิบสองครองสิบสี่" ใหคง บานลาน อําเภอบานไผ
(อุดหนุนองคการบริหารสวน อยูสืบไป
ตําบลบานลาน อําเภอบานไผ) 2.เพื่อเสริมสรางความสามัคคี

และสมานฉันทของคนในชุมชน

30 โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่ออนุรักษ สืบสานศิลป  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 50,000        ระดับความสําเร็จของการ องคการบริหารสวน
ประจําป 2558 วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จัดงาน แคนเหนือ
(อุดหนุนองคการบริหารสวน ของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป อําเภอบานไผ
ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ) 2.เพื่อใหเกิดความรัก ความ (สํานักการศึกษาฯ)

สามัคคีในชุมชน

31 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่อสืบสานอนุรักษฟนฟูและ  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 100,000 ระดับความสําเร็จของการ อบต.ภูเหล็ก
ตําบลภูเหล็ก ประจําป 2558 เผยแพรศิลปวัฒนธรรมขนบ ตําบลภูเหล็ก อําเภอบานไผ จัดงาน อ.บานไผ
(อุดหนุนองคการบริหารสวน ธรรมเนียมประเพณีบุญบั้งไฟสืบไป (สํานักการศึกษาฯ)
ตําบลภูเหล็ก อําเภอบานไผ) 2.เพื่อเสริมสรางความสามัคคี

สมานฉันทของประชาชนทุก
หมูเหลา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

32 โครงการสงเสริมวัฒนธรรม 1.เพื่อสืบสานและอนุรักษศิลป  -จัดงานประเพณีทองถิ่น 50,000 ระดับความสําเร็จของการ อบต.
ประเพณีทองถิ่น ประจําป 2558 วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น "ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่" ตําบล จัดงาน หนองน้ําใส
(อุดหนุนองคการบริหารสวน "ฮีตสิบสองครองสิบสี่" ใหคง หนองน้ําใส อําเภอบานไผ อําเภอบานไผ
ตําบลหนองน้ําใส อําเภอบานไผ) อยูสืบไป (สํานักการศึกษาฯ)

2.เพื่อเสริมสรางความสามัคคี
และสมานฉันทของคนในชุมชน

33 โครงการรดน้ําขอพรผูสูงอายุ 1.เพื่อเปฯการอนุรักษวัฒนธรรม  -จัดงานรดน้ําขอพรผูสูงอายุ 50,000 ระดับความสําเร็จของการ อบต.ปาปอ
ในเทศกาลสงกรานตตําบลปาปอ ประเพณีอันดีงามของไทยให ในเทศกาลสงกรานต เขต จัดงาน (สํานักการศึกษาฯ)
ประจําป 2558 คงไว ตําบลปอปอ อําเภอบานไผ
(อุดหนุนองคการบริหารสวน 2.เพื่อสงเสริมใหเกิดความรัก
ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ) และความสัมพันธอันดีใหกับ

สถาบันครอบครัว
3.เพื่อเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับผูสูงอายุซึ่งถือ
เปนปูชนียบุคคลของสังคมไทย

34 โครงการเทศาลไกยาง และ 1.เพื่อประชาสัมพันธชื่อเสียงไก จัดงานวันไกยางที่อําเภอ 250,000       ระดับความสําเร็จของการ ที่ทําการปกครอง
ของดีอําเภอเขาสวนกวาง ยางเขาสวนกวางของแทและ เขาสวนกวาง รวม 3 วัน จัดงาน อําเภอเขาสวนกวาง
ประจําป 2558 อรอยตอง "ไกยางเขาสวนกวาง" 3 คืน (สํานักการศึกษาฯ)
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 2.เพื่อยกระดับรานอาหาร
เขาสวนกวาง) และแผงลอย บริเวณริมถนน

มิตรภาพในเขตเทศบาล ใหมี
ความอรอย สะอาดและถูกหลัก
อนามัย ปลอดภัยตอผูบริโภค
3.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
ทองเที่ยวของจังหวัด
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

35 โครงการจัดงานไหมมัดหมี่และ  1.เพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑ  -จัดนิทรรศการแสดงและ 100,000       ระดับความสําเร็จของการ ที่ทําการปกครอง
ของดีเมืองชลบถ ประจําป 2558 ผาไหมของอําเภอชนบทใหเปน จําหนายผลิตภัณฑของ จัดงาน อําเภอชนบท
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ที่รูจักแพรหลาย อําเภอชนบท (สํานักการศึกษาฯ)
ชนบท)  2.เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม  -ประกวดผลิตผลทางการ

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี เกษตร
งามและภูมิปญญาชาวบานให  -จัดงานแสง สีเสียง การ
คงอยูสืบไป แสดงพื้นบานของอําเภอ
 3.เพื่อสงเสริมการจําหนายสินคา ชนบท
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

36 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ํา  -เพื่อสงเสริมและสืบสานการ  -จัดงานประเพณีพระเจา 100,000 ระดับความสําเร็จของการ ที่ทําการปกครอง
พระเจาใหญไชยวาน จัดงานประเพณีพระเจาใหญ ใหญไชยวาน จัดงาน อําเภอโคกโพธิ์ไชย
ประจําป 2558 ไชยวาน อําเภอโคกโพธิ์ไชย (สํานักการศึกษาฯ)
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ  -เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
โคกโพธิ์ไชย) เชิงวัฒนธรรม

37 โครงการเทศกาลกลวยไมปาบาน 1.เพื่ออนุรักษพันธุกลวยไม  -จัดงานเทศกาลกลวยไมปา 700,000 ระดับความสําเร็จของการ สํานักงานพัฒนา
ของดีเมืองมัญจาคีรี ชางกระและสืบสานวัฒนธรรม บาน และของดีเมืองมัญจาคีรี จัดงาน ชุมชนอําเภอ
ประจําป 2558 ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มัญจาคีรี
(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน 2.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว (สํานักการศึกษาฯ)
อําเภอมัญจาคีรี) 3.เพื่อสรางความสามัคคีและ

สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน

38 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่อสืบสานประเพณีโบราณ  -จัดงานประเพณี วัฒนธรรม 200,000       ระดับความสําเร็จของการ ที่ทําการปกครอง
วัฒนธรรม อําเภอภูเวียง ใหอยูสืบไป อําเภอภูเวียง จัดงาน อําเภอภูเวียง

(สํานักการศึกษาฯ)

39 โครงการสงเสริมการจัดงาน 1.เพื่ออนุรักษ สงเสริม สืบสาน  -จัดงานประเพณีบุญคูณลาน 100,000       ระดับความสําเร็จของการ ที่ทําการปกครอง
ประเพณีบุญคูณลาน ขาวโพด จารีตประเพณีทองถิ่นใหดํารง สายไมตรี ขาวจี่แซบ จัดงาน อําเภอบานฝาง
หวาน สานไมตรี ขาวจี่แซบ อยูอยางยั่งยืน (สํานักการศึกษาฯ)
อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 2.เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม 
ประจําป 2558 ภูมิปญญาทองถิ่นใหมีมูลคา
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอบานฝาง)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

40 โครงการจัดงานเทศบาลประจําป 1.เพื่อสืบสานประเพณีและ  -จัดงานเทศกาลประจําป 200,000 ระดับความสําเร็จของการ ที่ทําการปกครอง
2557 อําเภอหนองนาคํา วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น อําเภอหนองนาคํา จัดงาน อําเภอหนองนาคํา
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ใหดํารงอยูตลอดไป (สํานักการศึกษาฯ)
หนองนาคํา) 2.เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร

ของดีของอําเภอใหเปนที่รูจัก
แพรหลายของคนทั่วไป
3.เพื่อสนับสนุนการนําวัตถุดิบ
และภูมิปญญาทองถิ่นมาใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด

41 โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่ออนุรักษ สืบสานศิลป  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 100,000       ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
เทศบาลตําบลน้ําพอง วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ตําบลน้ําพอง จัดงาน น้ําพอง
ประจําป 2558 ของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป (สํานักการศึกษาฯ)
(อุดหนุนเทศบาลตําบลน้ําพอง) 2.เพื่อใหเกิดความรัก ความ

สามัคคีในชุมชน

42 โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่ออนุรักษ สืบสานศิลป  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 200,000       ระดับความสําเร็จของการ องคการบริหารสวน
ประจําป 2558 วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง จัดงาน ตําบลวังชัย
(อุดหนุนองคการบริหารสวน ของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป อําเภอน้ําพอง
ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง) 2.เพื่อใหเกิดความรัก ความ (สํานักการศึกษาฯ)

สามัคคีในชุมชน

43 โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่ออนุรักษ สืบสานศิลป  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 100,000       ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
เทศบาลตําบลสะอาด อําเภอ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ตําบลสะอาด จัดงาน สะอาด อําเภอ
น้ําพอง ประจําป 2558 ของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป น้ําพอง
(อุดหนุนเทศบาลตําบลสะอาด 2.เพื่อใหเกิดความรัก ความ (สํานักการศึกษาฯ)
อําเภอน้ําพอง) สามัคคีในชุมชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

44 โครงการสงเสริมอนุรักษประเพณี 1.เพื่ออนุรักษ สืบสานศิลป  -จัดงานประเพณีบุญทอดเทียน 100,000 ระดับความสําเร็จของการจัด องคการบริหาร
บุญทอดเทียน ประจําป 2557 วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา งาน สวนตําบลเขานอย
(อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบล ของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป อําเภอเวียงเกา
เขานอย อําเภอเวียงเกา) 2.เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาส (สํานักการศึกษาฯ)

รวมทํากิจกรรมทางพุทธศาสนา
ในเทศกาลวันเขาพรรษา
3.เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และวันสําคัญทางศาสนา

45 โครงการสืบสานวัฒนธรรม 1.เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ  -อบรมเด็ก เยาวชนและ 150,000 จํานวนผูเขารวมอบรม สํานักงาน
หมอลําดี ดนตรีพื้นบาน ประชาชนไดรวมฟนฟูอนุรักษ ประชาชนทั่วไป จํานวน วัฒนธรรมตําบล
(อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม หมอลําและดนตรีพื้นบาน 150 คน ในเขตตําบลกุดธาตุ กุดธาตุ อําเภอ
ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา) 2.เพื่อหาผูสืบสานวัฒนธรรม หนองนาคํา

ดานหมอลําและดนตรีพื้นบาน (สํานักการศึกษาฯ)
3.เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ใหคนรุนหลังไดรูจักและ
สืบสายวัฒนธรรม

46 โครงการจัดงานประเพณีเทศกาล 1.เพื่อสงเสริมใหมีงานเทศกาล 1.จัดงานบุญกุมขาว 300,000       ระดับความสําเร็จของการ ที่ทําการปกครอง
วาวและบุญกุมขาวโนนศิลา ที่จัดขึ้นเปนประเพณีประจําป    -จัดพิธีบวงสรวงพระแม จัดงาน อําเภอโนนศิลา
ประจําป 2557 ของอําเภอโนนศิลา โพสพ/สูขวัญขาว (สํานักการศึกษาฯ)
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 2.เพื่อเสริมสรางเอกลักษณ    -ออกรานนิทรรศการ การ
อําเภอโนนศิลา) และประชาสัมพันธอําเภอ แสดงสินคา OTOP

โนนศิลาใหเปนที่รูจักของคน    -การประกวดผลิตภัณฑ
ทัวไป ทางการเกษตร แขงขัน
3.เพื่อสงเสริม สรางรายได นวดขาว ประกวดอาหาร
ควบคูกับการสงเสริมวัฒนธรรม 2.จัดงานบุญประเพณีของ
และประเพณีอันดีงามของคน แตละตําบลในอําเภอ
ในทองถิ่น โนนศิลา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

47 โครงการจัดงานบุญประเพณี 1.เพื่ออนุรักษสืบสาน  -จัดงานประเพณีทองถิ่นตาม 200,000 ระดับความสําเร็จของการ ที่ทําการปกครอง
อําเภอโนนศิลา ขนบธรรมเนียมประเพณีและ ประเพณีฮีตสิบสองครองสิบสี่ จัดงาน อําเภอโนนศิลา
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ วัฒนธรรมที่ดีงามของทองถิ่น (สํานักการศึกษาฯ)
โนนศิลา) ใหคงอยูสืบไป

2.เพื่อสรางความรัก ความ
สามัคคี และความสนุกสนาน
ของคนในทองถิ่น

48 โครงการถวายกฐินพระราชทาน 1.เพื่อสงเสริมใหประชาชนผู  -จัดงานกฐินพระราชทาน 100,000 ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
(อุดหนุนเทศบาลตําบลพระลับ เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธ- ในเขตตําบลพระลับ อําเภอ จัดงาน พระลับ
อําเภอเมืองขอนแกน) ศาสนา ไดมีโอกาสรวมกันทํา เมืองขอนแกน อําเภอเมือง

กิจกรรมประเพณีอันดีงาม และ (สํานักการศึกษาฯ)
ศาสนพิธีตาง ๆ 
2.เพื่อเปนการสงเสริม และ
อนุรักษประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงามใหคงอยูกับสังคมไทย
สืบไป
3.เพื่อเสริมสรางความรัก 
ความสมานสามัคคีของคนใน
ชุมชน ในการประกอบกิจกรรม
การทําบุญประเพณีตาง ๆ

49 โครงการสืบสานงานประเพณีลอย  -เพื่อสงเสริมและสืบสานการ  -จัดงานประเพณีลอยกระทง 50,000 ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
กระทง ประจําป 2558 จัดงานประเพณี เทศบาลตําบลวังชัย จัดงาน วังชัย
(อุดหนุนเทศบาลตําบลวังชัย  -เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว อําเภอน้ําพอง
อําเภอน้ําพอง) เชิงวัฒนธรรม (สํานักการศึกษาฯ)

50 โครงการสืบสานงานประเพณี  -เพื่อสงเสริมและสืบสานการ  -จัดงานประเพณีแหเทียน 50,000 ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
แหเทียนพรรษา ประจําป 2558 จัดงานประเพณี เขาพรรษา จัดงาน วังชัย
(อุดหนุนเทศบาลตําบลวังชัย  -เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เทศบาลตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง
อําเภอน้ําพอง) เชิงวัฒนธรรม (สํานักการศึกษาฯ)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

51 โครงการสงเสริมงานประเพณี 1.เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีทองถิ่น 50,000        ระดับความสําเร็จของการ องคการบริหาร
ทองถิ่น และขนบธรรมเนียมประเพณี ตําบลโคกสงา อําเภอพล จัดงาน สวนตําบลโคกสงา
(อุดหนุนองคการบริหารสวน ทองถิ่นไวสืบทอดตอไป อําเภอพล
ตําบลโคกสงา อําเภอพล) 2.เพื่อสงเสริมความรวมมือ (สํานักการศึกษาฯ)

ความรักและความสามัคคีระหวาง
หนวยงานภาครัฐ และภาค
เอกชน ตลอดจนประชาชน

52 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่อสงเสริมและสืบสานการ  -จัดงานประเพณีลอยกระทง 50,000 ระดับความสําเร็จของการ องคการบริหาร
ลอยกระทง ประจําป 2557 จัดงานประเพณี ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จัดงาน สวนตําบล
(อุดหนุนองคการบริหารสวน  -เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว โจดหนองแก
ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล) เชิงวัฒนธรรม อําเภอพล

(สํานักการศึกษาฯ)

53 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่อสงเสริมและสืบสานการ  -จัดงานประเพณีลอยกระทง 50,000 ระดับความสําเร็จของการ องคการบริหาร
ลอยกระทง ประจําป 2558 จัดงานประเพณี ตําบลโนนขา อําเภอพล จัดงาน สวนตําบล
(อุดหนุนองคการบริหารสวน  -เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว โนนขา
ตําบลโนนขา อําเภอพล) เชิงวัฒนธรรม อําเภอพล

(สํานักการศึกษาฯ)

54 โครงการสืบชะตาบานตอชะตา  -เพื่อสงเสริม อนุรักษสืบสาน  -พิธีกรรมบูชาเทวดาอารักษ 50,000 ระดับความสําเร็จของการ สํานักงานวัฒนธรรม
เมืองบานไผ ประจําป 2558 พิธีกรรมบูชาเทวดาอารักษ มเหศักดิ์เมืองบานไผ จัดงาน อําเภอบานไผ
(อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม มเหศักดิ์เมืองบานไผ (สํานักการศึกษาฯ)
อําเภอบานไผ)  -เพื่อสรางขวัญกําลังใจ เกิด

ความเปนสิริมงคล และขอ
ความคุมครองจากเทวดา
อารักษมเหศักดิ์เมืองใหปกปก
รักษาเมืองบานไผ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

55 โครงการรดน้ําขอพรผูสูงอายุ  -เพื่อสงเสริมสืบสานขนบ  -จัดงานรดน้ําขอพรผูสูงอายุ 80,000 ระดับความสําเร็จของการ สํานักงานวัฒนธรรม
วันสงกรานต ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ในวันสงกรานต อําเภอ จัดงาน อําเภอหนองนาคํา
(อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม ที่เปนมรดกอันล้ําคาของทองถิ่น หนองนาคํา (สํานักการศึกษาฯ)
อําเภอหนองนาคํา)  -เพื่อสรางจิตสํานึกใหบุตร

หลาน ไดรวมแสดงความ
กตัญูกตเวที รดน้ําขอพร
ผูสูงอายุ

56 โครงการวันเขาพรรษา  -เพื่อใหประชาชนชาวพุทธ  -จัดงานวันเขาพรรษา 20,000 ระดับความสําเร็จของการ สํานักงานวัฒนธรรม
(อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม ไดรวมทําบุญ ใสบาตร ในเขตอําเภอหนองนาคํา จัดงาน อําเภอหนองนาคํา
อําเภอหนองนาคํา) ถวายเทียน ผาอาบน้ําฝน (สํานักการศึกษาฯ)

จํานวน 27 วัด
 -ประชาชนไดรวมแสดงออก
ในวันสําคัญ ปฏิบัติธรรมถือศีล

57 โครงการวันวิสาขบูชาโลก  -เพื่อใหประชาชนชาวพุทธ  -ประชาชนทําบุญ ใสบาตร 20,000 ระดับความสําเร็จของการ สํานักงานวัฒนธรรม
(อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม ไดรวมทําบุญ ใสบาตร ปฏิบัติธรรมที่วัดศรีบุญเรือง จัดงาน อําเภอหนองนาคํา
อําเภอหนองนาคํา) เวียนเทียนที่วัด บานหนองนาคํา ต.บานโคก (สํานักการศึกษาฯ)

 -เพื่อใหประชาชนไดปฏิบัติ อ.หนองนาคํา จํานวน 60 คน
พิธีพุทธบูชา ระลึกถึง
พระพุทธคุณของพระพุทธเจา
คือพระวิสุทธิคุณ พระปญญา-
ธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ

58 โครงการจัดงานประเพณีบุญกุม 1.เพื่อสืบสานและอนุรักษเผยแพร  -จัดงานบุญกุมขาวใหญ 200,000 จํานวนผูมารวมงาน ที่ทําการปกครอง
ขาวใหญและของดีอําเภอบานไผ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และของดี อ.บานไผ อําเภอบานไผ
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ประเพณี"ไทอีสาน" ตามฮีต  -จัดแขงขันกีฬา (สํานักการศึกษาฯ)
บานไผ) สิบสอง ครองสิบสี่  -จัดแสดงและจําหนาย

2.เพื่อสงเสริมเผยแพรการทํา สินคา OTOP
เศรษฐกิจพอเพียงและผลิตภัณฑ  -จัดนิทรรศการเผยแพร
OTOP เศรษฐกิจพอเพียง
3.เพื่อกระตุนใหเกิดการทองเที่ยว
ซึ่งจะสรางรายไดใหแกประชาชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

59 โครงการอนุรักษศิลปแมไม 1.เพื่อสืบสานวัฒนธรรมศิลปะ  -ประชาชนในเขตอําเภอ 4,000,000 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ศูนยการศึกษา
มวยไทยคงไวเพื่อความเปนไทย แมไมมวยไทย ใหประเทศใน หนองเรือ นอกระบบฯ
(อุดหนุนศูนยการศึกษานอกระบบ ประชาคมอาเซียนไดเรียนรู อําเภอหนองเรือ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และศึกษา (สํานักการศึกษาฯ)
อําเภอหนองเรือ) 2. เพื่อเผยแพรกีฬามวยไทยสู

กีฬาโลก

60 โครงการจัดงานประเพณี 1. เพื่อใหประชาชนมีความรัก  -จัดงานประเพณีบุญสัจจา 100,000 ระดับความสําเร็จของการ องคการบริหารสวน
บุญสัจจา อําเภอเวียงเกา และหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอ จัดงาน ตําบลเมืองเกา
ประจําป 2558 และประเพณีของทองถิ่น เวียงเกา พัฒนา
(อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบล 2.เพื่อใหประชาชนมีความรู อําเภอเวียงเกา
เมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา) ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม (สํานักการศึกษาฯ)

และประเพณีของทองถิ่น
3.เพื่ออนุรักษสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีของทองถิ่น
ใหคงอยูสืบไป

61 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 50,000        ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
ประจําป 2558 และขนบธรรมเนียมประเพณี ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน จัดงาน โคกสูง
(อุดหนุนเทศบาลตําบลโคกสูง ทองถิ่นไวสืบทอดตอไป อําเภออุบลรัตน
อําเภออุบลรัตน) 2.เพื่อสงเสริมความรวมมือ (สํานักการศึกษาฯ)

ความรักและความสามัคคีระหวาง
หนวยงานภาครัฐ และภาค
เอกชน ตลอดจนประชาชน

62 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 500,000       ระดับความสําเร็จของการ ที่ทําการปกครอง
(สองฝงบั้งไฟลาน) ขอนแกน - และขนบธรรมเนียมประเพณี (สองฝงบั้งไฟลาน) ขอนแกน - จัดงาน อําเภอ
ชัยภูมิ ประจําป 2558 ทองถิ่นไวสืบทอดตอไป ชัยภูมิ โคกโพธิ์ไชย
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 2.เพื่อสงเสริมความรวมมือ (สํานักการศึกษาฯ)
อําเภอโคกโพธิ์ไชย) ความรักและความสามัคคีระหวาง

หนวยงานภาครัฐ และภาค
เอกชน ตลอดจนประชาชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

63 โครงการหลอเทียนพรรษา 1.เพื่อเปนการสงเสริมสืบสาน  -จัดงานประเพณีหลอเทียน 55,000        ระดับความสําเร็จของการ องคการบริหาร
ประจําป 2558 และอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม พรรษา ในเขตอําเภอเมือง จัดงาน สวนตําบลโคกสี
(อุดหนุนองคการบริหารสวน ของทองถิ่นใหคงอยู อําเภอเมือง
ตําบลโคกสี อําเภอเมือง) 2.เพื่อใหเด็ก เยาวชน (สํานักการศึกษาฯ)

ประชาชน ในพื้นที่ไดรวมกัน
สงเสริมทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา
3.เพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพ
ที่ดี สงเสริมใหประชาชนได
ทํากิจกรรมรวมกัน

64 โครงการสืบสานประเพณี 1.เพื่อใหประชาชนเกิดความ  -จัดงานประเพณีลอยกระทง 45,000        ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
ลอยกระทง ประจําป 2557 ซาบซึ้งและตระหนักถึงความ เทศบาลตําบลบึงเนียม จัดงาน บึงเนียม
(อุดหนุนเทศบาลตําบลบึงเนียม สําคัญเห็นคุณคาทางวัฒนธรรม อําเภอเมือง อําเภอเมือง
อําเภอเมือง) ไทย (สํานักการศึกษาฯ)

2.เพื่อสงเสริมและฟนฟูอนุรักษ
ประเพณีลอยกระทงใหคงอยู
สืบไป
3.เพื่อใหประเพณีลอยกระทง
มีสวนชวยพัฒนาและยกระดับ
จิตใจของคนในทองถิ่น

65 โครงการจัดงานประเพณี 1.เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 100,000       ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
บุญบั้งไฟ ประจําป 2558 และขนบธรรมเนียมประเพณี อําเภอพระยืน จัดงาน ยางคํา อําเภอ
(อุดหนุนเทศบาลตําบลยางคํา ทองถิ่นไวสืบทอดตอไป หนองเรือ
อําเภอหนองเรือ) 2.เพื่อสงเสริมความรวมมือ (สํานักการศึกษาฯ)

ความรักและความสามัคคีระหวาง
หนวยงานภาครัฐ และภาค
เอกชน ตลอดจนประชาชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

66 โครงการสืบสานงานประเพณี 1.เพื่อเปนการปลูกฝงคานิยม  -จัดงานประเพณีสงกรานต 20,000 ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
สงกรานตและรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ อันดีงามแกเยาวชนไทย และรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ จัดงาน วังเพิ่ม อําเภอ
ประจําป 2558 2.เพื่อแสดงถึงความกตัญู เขตเทศบาลตําบลวังเพิ่ม สีชมพู
(อุดหนุนเทศบาลตําบลวังเพิ่ม กตเวที และสัมมาคารวะตอ อําเภอสีชมพู (สํานักการศึกษาฯ)
อําเภอสีชมพู) ผูใหญ

3.เพื่อสืบสานประเพณีอันดี
งามของไทยใหมีสืบตอไป

67 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 20,000        ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
ประจําป 2558 และขนบธรรมเนียมประเพณี อําเภอสีชมพู จัดงาน สีชมพู
(อุดหนุนเทศบาลตําบลสีชมพู ทองถิ่นไวสืบทอดตอไป อําเภอสีชมพู
อําเภอสีชมพู) 2.เพื่อสงเสริมความรวมมือ (สํานักการศึกษาฯ)

ความรักและความสามัคคีระหวาง
หนวยงานภาครัฐ และภาค
เอกชน ตลอดจนประชาชน

68 โครงการรดน้ําดําหัวประเพณี 1.เพื่อเปนการปลูกฝงคานิยม  -จัดงานประเพณีสงกรานต 20,000 ระดับความสําเร็จของการ องคการบริหารสวน
สงกรานต พ.ศ.2558 อันดีงามแกเยาวชนไทย เขตองคการบริหารสวนตําบล จัดงาน ตําบลบริบูรณ
(อุดหนุนองคการบริหารสวน 2.เพื่อแสดงถึงความกตัญู บริบูรณ อําเภอสีชมพู อําเภอสีชมพู
ตําบลบริบูรณ อําเภอสีชมพู) กตเวที และสัมมาคารวะตอ (สํานักการศึกษาฯ)

ผูใหญ
3.เพื่อสืบสานประเพณีอันดี
งามของไทยใหมีสืบตอไป

69 โครงการจัดงานประเพณี 1.เพื่อใหเยาวชนและประชาชน  -จัดงานประเพณีสงกรานต 100,000 ระดับความสําเร็จของการ องคการบริหารสวน
สงกรานต บุญกูฮมขอย ครั้งที่ 5 ในพื้นที่ไดตระหนักถึงความ เขตตําบลดอนชาง อําเภอ จัดงาน ตําบลดอนชาง
ประจําปงบประมาณ 2558 สําคัญของประเพณีและ เมือง อําเภอเมือง
(อุดหนุนองคการบริหารสวน วัฒนธรรมทองถิ่น (สํานักการศึกษาฯ)
ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง) 2.เพื่ออนุรักษและสืบสาน

ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
ใหคงอยูสืบไป
3.เพื่อรณรงคใหสังคมตระหนัก
ในคุณคาของผูสูงอายุและการ
เปนผูสูงอายุที่มีคุณคา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

70 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 100,000       ระดับความสําเร็จของการ องคการบริหาร
วัดกูบานออ ประจําป 2558 และขนบธรรมเนียมประเพณี เขตตําบลดอนหัน อําเภอเมือง จัดงาน สวนตําบลดอนหัน
(อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบล ทองถิ่นไวสืบทอดตอไป อําเภอเมือง
ดอนหัน อําเภอเมือง) 2.เพื่อสงเสริมความรวมมือ (สํานักการศึกษาฯ)

ความรักและความสามัคคีระหวาง
หนวยงานภาครัฐ และภาค
เอกชน ตลอดจนประชาชน

71 โครงการสืบสานประเพณีบุญ 1.เพื่อสงเสริมฟนฟูและ  -จัดงานสืบสานประเพณี 50,000 ระดับความสําเร็จของการ องคการบริหาร
มหาชาติ (บุญผะเหวด) อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี บุญมหาชาติ เขตตําบลบานดง จัดงาน สวนตําบลบานดง
(อุดหนุนองคการบริหารสวน ทองถิ่น อําเภออุบลรัตน อําเภออุบลรัตน
ตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน) 2.เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน (สํานักการศึกษาฯ)

และประชาชนในพื้นที่ไดมี
โอกาสเรียนรูวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นที่หลากหลาย
3.เพื่อสงเสริมใหหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ไดมีโอกาสทํางานรวมกัน
เกิดความสามัคคีในหมูคณะ

72 โครงการสืบสานประเพณี 1.เพื่อใหเด็ก เยาวชน  -จัดงานสืบสานประเพณี 50,000 ระดับความสําเร็จของการ องคการบริหาร
ลอยกระทง ประชาชน ไดตระหนักในความ ลอยกระทง เขตตําบลบานดง จัดงาน สวนตําบลบานดง
(อุดหนุนองคการบริหารสวน สําคัญ เห็นคุณคาของ อําเภออุบลรัตน อําเภออุบลรัตน
ตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน) วัฒนธรรมไทย (สํานักการศึกษาฯ)

2.เพื่อสงเสริมใหวัฒนธรรม
ไทยมีสวนชวยพัฒนาจิตใจ
ของเด็กและเยาวชน
3. เพื่อใหเด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป ไดเรียนรู
อนุรักษและสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

73 โครงการสงเสริมและอนุรักษ 1.เพื่อเปนการบํารุงรักษาศิลปะ  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 200,000 ระดับความสําเร็จของการ องคการบริหาร
ประเพณีบุญบั้งไฟ ตําบลบานเม็ง จารีตประเพณีภูมิปญญา เขตตําบลบานเม็ง อําเภอ จัดงาน สวนตําบลบานเม็ง
ประจําป 2558 ทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดี หนองเรือ อําเภอหนองเรือ
(อุดหนุนองคการบริหารสวน ของประชาชน (สํานักการศึกษาฯ)
ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ) 2.เพื่อเปนการสงเสริมการ

ทองเที่ยวในตําบลและสราง
รายไดใหประชาชน
3.เพื่อสงเสริมความมีสวนรวม
และความสามัคคีของประชาชน

74 โครงการ "งานประจําปไหว  -เพื่อสงเสริมและสืบสานการ  -จัดงานประเพณีไหวพระเจา 50,000 ระดับความสําเร็จของการ องคการบริหาร
พระเจาใหญและงานประเพณี จัดงานประเพณีไหวพระเจาใหญ ใหญ และงานประเพณีบุญ จัดงาน สวนตําบลเมืองพล
บุญกุมขาวใหญ ประจําป 2558 อําเภอพล กุมขาวใหญ อําเภอพล อําเภอพล
(อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบล  -เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว (สํานักการศึกษาฯ)
เมืองพล อําเภอพล) เชิงวัฒนธรรม

75 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 20,000        ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
(อุดหนุนเทศบาลตําบลศรีสุข และขนบธรรมเนียมประเพณี อําเภอสีชมพู จัดงาน ศรีสุข
อําเภอสีชมพู) ทองถิ่นไวสืบทอดตอไป อําเภอสีชมพู

2.เพื่อสงเสริมความรวมมือ (สํานักการศึกษาฯ)
ความรักและความสามัคคีระหวาง
หนวยงานภาครัฐ และภาค
เอกชน ตลอดจนประชาชน

76 โครงการจัดงานประเพณีแหเทียน 1.เพื่อสงเสริมฟนฟูอนุรักษไว  -จัดงานประเพณีแหเทียน 20,000        ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
พรรษา ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี พรรษา อําเภอสีชมพู จัดงาน สีชมพู
(อุดหนุนองคการบริหารสวน 2.เพื่อสืบสานประเพณี อําเภอสีชมพู
ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู) วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น (สํานักการศึกษาฯ)

3.เพื่อใหชุมชนไดทํากิจกรรม
รวมกันกอเกิดความสามัคคีและ
สรางขวัญกําลังใจในการทํา
การเกษตร
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

77 โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 50,000        ระดับความสําเร็จของการ องคการบริหาร
ตําบลหนองมะเขือ ประจําป 2558 และขนบธรรมเนียมประเพณี ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล จัดงาน สวนตําบล
(อุดหนุนองคการบริหารสวน ทองถิ่นไวสืบทอดตอไป หนองมะเขือ
ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล) 2.เพื่อสงเสริมความรวมมือ อําเภอพล

ความรักและความสามัคคีระหวาง (สํานักการศึกษาฯ)
หนวยงานภาครัฐ และภาค
เอกชน ตลอดจนประชาชน

78 โครงการประเพณีสงกรานต 1.เพือเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีวันสงกรานต 50,000 ระดับความสําเร็จของการ องคการบริหาร
รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ และขนบธรรมเนียมประเพณี เขตตําบลหนองแวงโสกพระ จัดงาน สวนตําบลหนองแวง
(อุดหนุนองคการบริหารสวน ทองถินไวสืบทอดตอไป อําเภอพล โสกพระ
ตําบลหนองแวงโสกพระ 2.เพือสงเสริมความรวมมือ อําเภอพล
อําเภอพล) ความรักและความสามัคคีระหวาง (สํานักการศึกษาฯ)

หนวยงานภาครัฐ และภาค

เอกชน ตลอดจนประชาชน

79 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี 1.เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 500,000       ระดับความสําเร็จของการ ที่ทําการปกครอง
บุญบั้งไฟอําเภอพล ประจําป และขนบธรรมเนียมประเพณี อําเภอพล จัดงาน อําเภอพล
2558 ทองถิ่นไวสืบทอดตอไป (สํานักการศึกษาฯ)
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 2.เพื่อสงเสริมความรวมมือ
อําเภอพล) ความรักและความสามัคคีระหวาง

หนวยงานภาครัฐ และภาค
เอกชน ตลอดจนประชาชน

80 โครงการงานบุญคูณลาน 1.เพื่ออนุรักษ สงเสริม สืบสาน  -จัดงานประเพณีบุญคูณลาน 150,000       ระดับความสําเร็จของการ ที่ทําการปกครอง
สูขวัญขาว อําเภอแวงนอย จารีตประเพณีทองถิ่นใหดํารง สูขวัญขาว อําเภอแวงนอย จัดงาน อําเภอแวงนอย
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง อยูอยางยั่งยืน (สํานักการศึกษาฯ)
อําเภอแวงนอย) 2.เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถิ่นใหมีมูลคา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

81 โครงการจัดงาน 52 ป สืบสาน 1.เพื่อใหขาราชการ พอคา  -จังานสืบสานตํานาน 1,000,000    ระดับความสําเร็จของการ ที่ทําการปกครอง
ตํานานอําเภอหนองเรือ ประชาชนไดมีสวนรวมในการ อําเภอหนองเรือ จัดงาน อําเภอหนองเรือ
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง จัดกิจรรมสืบสานวัฒนธรรม (สํานักการศึกษาฯ)
อําเภอหนองเรือ) 2.เพื่อสงเสริมภูมิปญญาของ

ปราชญชาวบานในพื้นที่

82 โครงการจัดงานประเพณี 1.เพื่ออนุรักษและสืบสาน 1.จัดงานบุญกุมขาว 100,000       ระดับความสําเร็จของการ ที่ทําการปกครอง
บุญกุมขาวใหญ และของดี ประเพณีทองถิ่นใหดํารงสืบไป    -จัดพิธีบวงสรวงพระแม จัดงาน อําเภอ
หนองสองหอง ประจําป 2558 2.เพื่อสงเสริมอาชีพดานการ โพสพ/สูขวัญขาว หนองสองหอง
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เกษตร ซึ่งจะไดนําผลิตผลมา    -ออกรานนิทรรศการ การ (สํานักการศึกษาฯ)
หนองสองหอง) ประกวดแขงขัน แสดงสินคา OTOP

3.เพื่อกระตุนเศรษฐกิจใน    -การประกวดผลิตภัณฑ
ทองถิ่น ทางการเกษตร แขงขัน

นวดขาว ประกวดอาหาร
2.จัดงานบุญประเพณีของ
แตละตําบลในอําเภอ
หนองสองหอง

83 โครงการสงเสริมการจัดงาน 1.เพื่อสงเสริม สนับสนุน  -จัดงานมหกรรมของดีสีชมพู 200,000 ระดับความสําเร็จของการ สํานักงานพัฒนา
"มหกรรมของดีสีชมพ"ู กิจกรรมจารีตประเพณีและ อําเภอสีชมพู จัดงาน ชุมชนอําเภอ
ประจําป 2558 วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น สีชมพู
(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน ใหคงอยู (สํานักการศึกษาฯ)
อําเภอสีชมพู) 2.เพื่อเสริมสรางความรูรัก

สามัคคี และความปรองดอง
สมานฉันทของพี่นองประชาชน
ในพื้นที่
3.เพื่อสรางจิตสํานึกให
ประชาชนไดใหความสําคัญและ
ตระหนักถึงการนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต
ใชใหเกิดผลเปนรูปธรรม
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

84 โครงการสืบสานงานประเพณี  -เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  -จัดงานสืบสานประเพณีและ 250,000 ระดับความสําเร็จของการ สํานักงานวัฒนธรรม
และศิลปะการแสดงพื้นบาน งานประเพณีทองถิ่นและศิลปะ ศิลปะการแสดงพื้นบาน จัดงาน อําเภอกระนวน
อําเภอกระนวน ประจําป 2558 การแสดงพื้นบานใหเปนที่รูจัก อําเภอกระนวน (สํานักการศึกษาฯ)
(อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม อยางกวางขวางในสังคมไทย
อําเภอกระนวน)

85 โครงการสรงน้ํากุดยาสวย 1.เพื่อสงเสริมและอนุรักษ  -จัดงานสรงน้ํากุดยาสวย 20,000 ระดับความสําเร็จของการ สภาวัฒนธรรม
(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล ประเพณีอันดีงามใหคงอยูคู ตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู จัดงาน ตําบลศรีสุข
ศรีสุข อําเภอสีชมพ)ู กับประชาชนตลอดไป อําเภอสีชมพู

2.เพื่อสงเสริมประเพณีทองถิ่น (สํานักการศึกษาฯ)
3.เพื่อเปนการรวมแรงรวมใจ
และสรางความสามัคคีในหมูคณะ

86 โครงการจัดงานประเพณี 1.เพื่อใหเด็ก เยาวชน  -จัดงานสืบสานประเพณี 100,000 ระดับความสําเร็จของการ เทศบาลตําบล
ลอยกระทง ประจําป 2557 ประชาชน ไดตระหนักในความ ลอยกระทง เขตตําบล จัดงาน โคกสําราญ
(อุดหนุนเทศบาลตําบลโคกสําราญ สําคัญ เห็นคุณคาของ โคกสําราญ อําเภอบานแฮด อําเภอบานแฮด
อําเภอบานแฮด) วัฒนธรรมไทย (สํานักการศึกษาฯ)

2.เพื่อสงเสริมใหวัฒนธรรม
ไทยมีสวนชวยพัฒนาจิตใจ
ของเด็กและเยาวชน
3. เพื่อใหเด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป ไดเรียนรู
อนุรักษและสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น

19,340,000  4,100,000  4,100,000   รวม   86  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการนิเทศ ติดตามและ - เพื่อนิเทศ ติดตามและ ออกนิเทศติดตามประเมินผล 200,000 300,000 300,000 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํานักการศึกษาฯ
ประเมินผลโรงเรียนในสังกัด ประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด 19 แหง ของนักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัด - เพื่อติดตามประเมินผล อยางนอยโรงเรียนละ 1 ครั้ง - ผลการประเมินคุณภาพ
ขอนแกน โครงการตามแผนยุทธศาสตร ตอปการศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด

พัฒนาการศึกษา การศึกษาของโรงเรียนใน
- เพื่อประเมินคุณภาพภายใน สังกัด อปท.
ของโรงเรียนในสังกัด

2 โครงการนักเรียนคนเกง - เพื่อทดสอบความรู - จัดกิจกรรมทดสอบ 200,000 200,000 200,000 - ผลการทดสอบ สํานักการศึกษาฯ
ของโรงเรียนในสังกัด ความสามารถทางดาน หรือแขงขันทักษะทาง - ผลการแขงขัน
องคการบริหารสวนจังหวัด วิชาการของนักเรียน วิชาการ
ขอนแกน โรงเรียนในสังกัด - จัดกิจกรรมคัดเลือก

- เพื่อเขารวมแขงขัน ตัวแทนนักเรียนในสังกัด
ดานวิชาการในกลุมสาระ เพื่อเขารวมแขงขันทักษะ
ตาง ๆ ในระดับจังหวัด ทางวิชาการ
ระดับภาคและระดับประเทศ - เขารวมแขงขันทักษะ
ของนักเรียนโรงเรียนใน ทางวิชาการ
สังกัด ของโรงเรียนในสังกัด
- เพื่อจัดแขงขันคัดเลือก 19 แหง
ตัวแทนนักเรียน อบจ. ขก.
เขารวมแขงขันทางวิชาการ
ในระดับตาง ๆ

3 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ -เพื่อเขารวมจัดนิทรรศการ - จัดนิทรรศการและเขารวม 2,200,000 2,500,000 2,500,000 - ระดับความสําเร็จของ สํานักการศึกษาฯ
ของครูและนักเรียนในสังกัด และกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการในงาน การจัดงาน
องคการบริหารสวนจังหวัด ในงานมหกรรมการศึกษา มหกรรมการศึกษาทองถิ่น
ขอนแกน ทองถิ่นในระดับภูมิภาค ระดับภาคฯ 1 ครั้ง

และระดับประเทศ - จัดนิทรรศการและเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการในงาน
มหกรรมการศึกษาทองถิ่น
ระดับประเทศ 1 ครั้ง

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558- 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ

4 โครงการพัฒนา - เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน -โรงเรียนจัดเรียนรวม ปวช. 300,000 300,000 300,000 - รอยละความพึงพอใจของ สํานักการศึกษาฯ
การจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร การสอนของโรงเรียน จํานวน 5 โรงเรียน นักเรียนที่เขารวมโครงการ
วิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียน ในสังกัดที่เปดหลักสูตร - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) ควบคูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา

5 โครงการพัฒนาระบบดูแล - เพื่อเสริมสรางความรู -จัดอบรมระบบดูแลชวยเหลือ 200,000 200,000 200,000 - จํานวนนักเรียนที่มี สํานักการศึกษาฯ
ชวยเหลือนักเรียน ความเขาใจเกี่ยวกับ นักเรียนใหกับครูผูรับผิดชอบ พฤติกรรมเสี่ยง

ระบบดูแลชวยเหลือ จํานวนไมนอยกวา 100 คน - ผลการประเมินคุณภาพ
นักเรียนใหกับครู -นิเทศ กํากับ ติดตาม ภายในตามมาตรฐานการจัด
ผูรับผิดชอบ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การศึกษาของโรงเรียนใน
- เพื่อพัฒนาระบบดูแล ของโรงเรียนในสังกัด สังกัด อปท.
ชวยเหลือนักเรียนของ 19 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัดใหมี
ประสิทธิภาพ

6 โครงการบริหารจัดการโดยใช - เพื่อพัฒนาระบบการจัด -โรงเรียนในสังกัดที่ไดรับ 16,000,000 16,000,000 16,000,000 - ผลการประเมินคุณภาพ สํานักการศึกษาฯ
โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา การศึกษาของโรงเรียน การคัดเลือกใหเขารวม ภายในตามมาตรฐานการจัด
ทองถิ่น (SBMLD) ในสังกัด โดยใชโรงเรียน โครงการ การศึกษาของโรงเรียนใน

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น สังกัด อปท.
(SBMLD)

7 โครงการพัฒนาและสงเสริม -เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร -จัดประชุมคณะกรรมการ 200,000 300,000 300,000 - รอยละความพึงพอใจของ สํานักการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษาแบบมี สถานศึกษา 4 ฝาย สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง ผูเขารวมโครงการ
สวนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน -เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม ตอปการศึกษา - ผลการประเมินคุณภาพ

ของคณะกรรมการ -จัดกิจกรรมพัฒนาระบบ ภายในตามมาตรฐานการจัด
สถานศึกษา และผูที่มีสวน การบริหารสถานศึกษา การศึกษาของโรงเรียนใน
เกี่ยวของ 4 ฝาย สังกัด อปท.

8 โครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติ - เพื่อสงเสริมคุณลักษณะ - เพื่อเขารวมกิจกรรม 100,000 100,000 100,000 -จํานวนนักเรียนที่เขารวม สํานักการศึกษาฯ
และกิจกรรม To be number อันพึงประสงคของนักเรียน To be number one กิจกรรม
one ในสังกัด -ผลการเขารวมกิจกรรม
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ

9 โครงการพัฒนาระบบ - เพื่อพัฒนาระบบประกัน - จัดอบรมผูประเมินภายใน 300,000 300,000 300,000 - จํานวนผูที่สอบผาน สํานักการศึกษาฯ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ คุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัด อบจ. ขอนแกน เปนผูประเมินภายในสังกัด
สถานศึกษาสังกัดองคการบริหาร - เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา - เพื่อประเมินคุณภาพภายใน อบจ.ขอนแกน
สวนจังหวัดขอนแกน ของโรงเรียนในสังกัด และรับรองผลการประเมิน - ผลการประเมินคุณภาพ

คุณภาพภายในของโรงเรียน ภายในตามมาตรฐานการจัด
ในสังกัด 19 โรงเรียน การศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัด อปท.

10 โครงการนักเรียนองคการ เพื่อสงเสริมการอานออก - นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 500,000 500,000 500,000 - รอยละของนักเรียนที่ สํานักการศึกษาฯ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน และพัฒนาทักษะการเขียน จํานวนไมนอยกวา อานออกเขียนได
อานออกเขียนไดรอยเปอรเซ็นต ของนักเรียนในสังกัด 5,000 คน

11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง -นักเรียน จํานวน 4,000 คน 400,000 400,000 400,000 - รอยละความพึงพอใจของ สํานักการศึกษาฯ
ทางการเรียนของโรงเรียน การเรียนของนักเรียน ผูเขารวมโครงการ
ในสังกัดองคการบริหารสวน ในสังกัด - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จังหวัดขอนแกน ของนักเรียนสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน

12 โครงการสงเสริมองคกรปกครอง เพื่อพัฒนาระบบการจัดทําแผน -โรงเรียนในสังกัดที่ไดรับ 174,920 174,920 174,920 - ผลการประเมินคุณภาพ สํานักการศึกษาฯ
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา พัฒนาการศึกษาของ อปท.และ การคัดเลือกใหเขารวม ภายในตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาดีเดน โรงเรียนในสังกัดใหมีประสิทธิภาพ โครงการ การศึกษาของโรงเรียนใน

และไดมาตรฐาน สังกัด อปท.

13 โครงการจัดซื้อที่นอน เพื่อจัดหาที่นอนสําหรับ จัดหาที่นอนใหนักเรียน - รอยละของจํานวนนักเรียน สํานักการศึกษาฯ
นักเรียนอนุบาลในสังกัด นักเรียนระดับอนุบาล อนุบาล 2 โรงเรียน ดังนี้ ที่ไดรับจัดสรรที่นอนฯ

ของโรงเรียนในสังกัด - โรงเรียนบานหนองเสี้ยว 100,000 100,000 100,000
- โรงเรียนบานคูขาดฯ 50,000 50,000 50,000



2 -4

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ

14 โครงการพัฒนาศูนยการเรียน - เพื่อเปนคาใชจายในการ - พัฒนาศูนยการเรียน - ผลการประเมินภายใน สํานักการศึกษาฯ
อาเซียนศึกษา พัฒนาศูนยการเรียนรู อาเซียนศึกษาของโรงเรียน ตามมาตรฐานของโรงเรียน

ประชาคมอาเซียน ในสังกัด ดังนี้ ในสังกัด อปท.
และเปนแหลงเรียนรู - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 50,000 50,000 50,000
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 50,000 50,000 50,000
และจัดกิจกรรมเผยแพร - ร.ร. บานคูขาดฯ 50,000 50,000 50,000
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ - ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 50,000 50,000 50,000
ประชาคมอาเซียน - ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 50,000 50,000 50,000

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. โนนหันวิทยายน 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. สีชมพูศึกษา 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 50,000 50,000 50,000
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ

15 คาจางเหมาบริการโรงเรียน - เพื่อจัดหาครูใหครบ จางครูชวยสอน เจาหนาที่ - รอยละของจํานวน สํานักการศึกษาฯ
ในสังกัด ทุกกลุมสาระตาม สนับสนุนการสอน คนงาน ครูชวยสอน เจาหนาที่สนับ

ความขาดแคลน และครูชาวตางประเทศ สนุนการสอน คนงาน และ
-เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัด ใหกับโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ ครูชาวตางประเทศที่ทํางาน
การศึกษาของโรงเรียน - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 2,352,960 2,352,960 2,352,960 อยางมีประสิทธิภาพ
ในสังกัด - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 1,331,640 1,331,640 1,331,640

- ร.ร. บานคูขาดฯ 1,146,360 1,146,360 1,146,360
- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 1,269,840 1,269,840 1,269,840
- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 709,680 709,680 709,680
- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 709,680 709,680 709,680
- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 461,640 461,640 461,640
- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 461,640 461,640 461,640
- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 461,640 461,640 461,640
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 461,640 461,640 461,640
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 784,920 784,920 784,920
- ร.ร. โนนหันวิทยายน 1,731,480 1,731,480 1,731,480
- ร.ร. สีชมพูศึกษา 2,886,480 2,886,480 2,886,480
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 461,640 461,640 461,640
- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 548,040 548,040 548,040
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 548,040 548,040 548,040
- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 1,841,160 1,841,160 1,841,160
- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 957,720 957,720 957,720
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 461,640 461,640 461,640

16 โครงการนิเทศ ติดตามและ - เพื่อนิเทศ ติดตามและ ออกนิเทศติดตามประเมิน 200,000 300,000 300,000 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํานักการศึกษาฯ
ประเมินคุณภาพภายในของสถาน ของโรงเรียนในสังกัด คุณภาพภายในของ ของนักเรียนในสังกัด
ศึกษาในสังกัดองคการบริหาร โรงเรียนในสังกัด 19 แหง - ผลการประเมินคุณภาพ
สวนจังหวัดขอนแกน ภายในตามมาตรฐานการจัด

การศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ

17 โครงการปจจัยพื้นฐาน -เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนในสังกัด - รอยละความพึงพอใจ สํานักการศึกษาฯ
ในการดํารงชีวิต ใหกับนักเรียนในสังกัด จํานวน 19 โรงเรียน ดังนี้ ของผูไดรับบริการตาม

ในโรงเรียนระดับมัธยมฯ - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 300,000 300,000 300,000 โครงการ
-เพื่อจัดหารถรับ-สง - ร.ร. บานคูขาดฯ 300,000 300,000 300,000 - ผลการประเมินภายใน
นักเรียนในสังกัดใน - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ตามมาตรฐานของโรงเรียน
โรงเรียนระดับประถมฯ - ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 730,000 730,000 730,000 ในสังกัด อปท.
ขยายโอกาส และมัธยมฯ - ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 1,153,600 1,153,600 1,153,600

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 1,100,000 1,100,000 1,100,000
- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 1,100,000 1,100,000 1,100,000
- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 1,100,000 1,100,000 1,100,000
- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 730,000 730,000 730,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 1,100,000 1,100,000 1,100,000
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 880,000 880,000 880,000
- ร.ร. โนนหันวิทยายน 1,400,000 1,400,000 1,400,000
- ร.ร. สีชมพูศึกษา 1,500,000 1,500,000 1,500,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 730,000 730,000 730,000
- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 1,000,000 1,000,000 1,000,000
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 900,000 900,000 900,000
- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 1,100,000 1,100,000 1,100,000
- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 750,000 750,000 750,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 800,000 800,000 800,000

18 โครงการพัฒนาการเรียนรูสู - เพื่อพัฒนาศักยภาพของ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด - ผลการประเมินภายใน สํานักการศึกษาฯ
ประชาคมอาเซียน นักเรียนใหพรอมสําหรับ จํานวน 19 โรงเรียน ดังนี้ ตามมาตรฐานของโรงเรียน

การเขาสูประชาคมอาเซียน - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 80,000 80,000 80,000 ในสังกัด อปท.
- ร.ร. บานคูขาดฯ 80,000 80,000 80,000
- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 80,000 80,000 80,000
- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 80,000 80,000 80,000
- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 80,000 80,000 80,000
- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 80,000 80,000 80,000
- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 80,000 80,000 80,000
- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 80,000 80,000 80,000
- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 80,000 80,000 80,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 80,000 80,000 80,000
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 80,000 80,000 80,000
- ร.ร. โนนหันวิทยายน 80,000 80,000 80,000
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบวัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ

18 โครงการพัฒนาการเรียนรูสู - เพื่อพัฒนาศักยภาพของ - ร.ร. สีชมพูศึกษา 80,000 80,000 80,000
ประชาคมอาเซียน (ตอ) นักเรียนใหพรอมสําหรับ - ร.ร. มัธยมหนองเขียด 80,000 80,000 80,000

การเขาสูประชาคมอาเซียน - ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 80,000 80,000 80,000
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 80,000 80,000 80,000
- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 80,000 80,000 80,000
- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 80,000 80,000 80,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 80,000 80,000 80,000

19 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อเปนคาอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนในสังกัด - รอยละความพึงพอใจ สํานักการศึกษาฯ
ของนักเรียนระดับอนุบาล จํานวน 2 โรงเรียน ดังนี้ ของผูไดรับบริการตาม
ป.1-6 และ ม.1-3 - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 1,696,000 1,696,000 1,696,000 โครงการ
ของโรงเรียนในสังกัดระดับ - ร.ร. บานคูขาดฯ 1,436,000 1,436,000 1,436,000 - ผลการประเมินภายใน
ประถมศึกษาและขยาย ตามมาตรฐานของโรงเรียน
โอกาสทางการศึกษา ในสังกัด อปท.

20 คาอาหารเสริม เพื่อเปนคาอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษาฯ
ของนักเรียนระดับอนุบาล จํานวน 2 โรงเรียน ดังนี้ ของผูไดรับบริการตาม
และป.1-6 ของโรงเรียน - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 839,000 839,000 839,000 โครงการ
ในสังกัดระดับประถมศึกษา - ร.ร. บานคูขาดฯ 454,000 454,000 454,000 - ผลการประเมินภายใน
และขยายโอกาสทาง ตามมาตรฐานของโรงเรียน
การศึกษา ในสังกัด อปท.

21 โครงการกอสรางรางสําหรับ เพื่อกอสรางรางสําหรับ รางสําหรับแปรงฟน 60 ที่ 160,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
แปรงฟน 60 ที่ แปรงฟน 60 ที่ 1 หลัง เปนราง คสล. พรอม แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
ร.ร.บานหนองเสี้ยว อําเภอ เดินทอระบบประปาระบายน้ํา
หนองสองหอง

66,241,360 66,681,360 66,681,360รวม 21  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการฝกอบรมและสัมมนา เพื่อจายเปนคาใชจายใน -ขาราชการครูและบุคลากร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 รอยละของขาราชการครูและ สํานักการศึกษาฯ
การเดินทางไปราชการ ทางการศึกษา จํานวน บุคลากรทางการศึกษาที่มี
ของขาราชการครูและบุคลากร 500 คน ความพึงพอใจตอการ
ทางการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพ เบิกจายคาใชจายในการ
ดานการจัดการเรียนการสอน เดินทางไปราชการ
ของโรงเรียน

2 โครงการพัฒนาคุณภาพ - เพื่อเปนคาใชจายในการ - โรงเรียนในสังกัด จํานวน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - รอยละความพึงพอใจของ สํานักการศึกษาฯ
วิชาการโรงเรียนในสังกัด พัฒนาคุณภาพขาราชการ 19 โรงเรียน ผูเขารวมโครงการ
องคการบริหารสวนจังหวัด ครูและบุคลากรทาง
ขอนแกน การศึกษาดานพัฒนาหลักสูตร

กระบวนการเรียนรู เทคนิคการสอน
การวัดและประเมินผล การวิจัยใน
ชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน สื่อ เทคโนโลยี
นวัตกรรมการเรียนการสอน
การทดสอบความรู
ความสามารถ

3 โครงการพัฒนาครูและ - เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนา -ขาราชการครูและบุคลากร 250,000 250,000 250,000 - รอยละความพึงพอใจของ สํานักการศึกษาฯ
บุคลากรทางการศึกษา กลุมการ คุณภาพขาราชการ ครู และ ทางการศึกษา จํานวน ผูเขารวมโครงการ
จัดการศึกษาทองถิ่นที่ 12 บุคลากรทางการศึกษาดานการ 500 คน 
เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ จัดการศึกษาทองถิ่น เพื่อพัฒนา
ภายใน ระบบประกันคุณภาพภายใน

4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร  -เพื่อพัฒนาคุณภาพขาราชการ ขาราชการครู และบุคลากร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - รอยละความพึงพอใจของ สํานักการศึกษาฯ
ทางการศึกษาเพื่อยกระดับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษา ผูเขารวมโครงการ
คุณภาพการจัดการเรียนรูและ ดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนสําคัญ

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558- 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

5 โครงการอบรมเชิง เพื่อเสริมสรางความรู - ผูเขารวมอบรม ประกอบดวย 200,000 - รอยละความพึงพอใจของ สํานักการศึกษาฯ
ปฏิบัติการการเงิน ความเขาใจเกี่ยวกับ ผูบริหารโรงเรียน 19 คน ผูเขารวมโครงการ
การคลัง และการพัสดุ แนวปฏิบัติ ระเบียบ ครูผูปฏิบัติไมนอยกวา - จํานวนโรงเรียนในสังกัด

กฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน โรงเรียนละ 3 คน ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง และการพัสดุ การคลังและการพัสดุถูกตอง
ของโรงเรียนในสังกัด ตามระเบียบฯ

6 โครงการอบรมเชิง เพื่อจัดอบรมพัฒนากิจการ - ขาราชการครูและบุคลากร 300,000 - รอยละความพึงพอใจของ สํานักการศึกษาฯ
ปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธของ ทางการศึกษาในสังกัด ผูเขารวมโครงการ
อบจ.ขอนแกน โรงเรียนในสังกัด จํานวนไมนอยกวา 60 คน

6,950,000 7,450,000 6,950,000รวม  6  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา - รอยละของประสิทธิภาพ สํานักการศึกษาฯ
สถานศึกษา สถานศึกษาของโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ ของการนําหลักสูตรฯ

ในสังกัด - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 20,000 20,000 20,000 ไปใช
- ร.ร. บานคูขาดฯ 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. โนนหันวิทยายน 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. สีชมพูศึกษา 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 20,000 20,000 20,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 20,000 20,000 20,000

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558- 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเชื่อมโยงกับภูมิสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเชื่อมโยงกับภูมิสังคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

2 โครงการพัฒนาสื่อการเรียน  - ครู ชุมชนและนักเรียนมีสวนรวม สื่อการเรียนการสอน - รอยละของประสิทธิภาพ สํานักการศึกษาฯ
การสอนโดยการมีสวนรวมของครู ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ ของการนําสื่อการเรียน
ชุมชนและนักเรียน - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 35,000 35,000 35,000 การสอนไปใช

- ร.ร. บานคูขาดฯ 35,000 35,000 35,000
- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 35,000 35,000 35,000
- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 35,000 35,000 35,000
- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 35,000 35,000 35,000
- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 35,000 35,000 35,000
- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 35,000 35,000 35,000
- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 35,000 35,000 35,000
- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 35,000 35,000 35,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 35,000 35,000 35,000
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 35,000 35,000 35,000
- ร.ร. โนนหันวิทยายน 35,000 35,000 35,000
- ร.ร. สีชมพูศึกษา 35,000 35,000 35,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 35,000 35,000 35,000
- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 35,000 35,000 35,000
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 35,000 35,000 35,000
- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 35,000 35,000 35,000
- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 35,000 35,000 35,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 35,000 35,000 35,000

3 โครงการนํารองการจัด เพื่อจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัด - รอยละของประสิทธิภาพ สํานักการศึกษาฯ
การศึกษาตามแผนการศึกษา สูความเปนเลิศดาน กิจกรรมตามหลักสูตรดาน ของการนําหลักสูตรฯ
ตลอดชีวิต สูความเปนเลิศ - คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรและฟุตบอล ไปใช
ตามอัจฉริยภาพของเด็ก - ฟุตบอล - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 500,000 500,000 500,000

- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 500,000 500,000 500,000

4 โครงการสงเสริมกิจการลูกเสือ เพื่อสงเสริมความรู - ผูเขารวมอบรม ประกอบดวย 250,000 250,000 250,000 - รอยละความพึงพอใจของ สํานักการศึกษาฯ
เนตรนารี และยุวกาชาด ความเขาใจและเทคนิค ผูบริหารโรงเรียน 19 คน ผูเขารวมโครงการ

ในการแปลงแผนไปสู ครูผูปฏิบัติไมนอยกวา
การปฏิบัติ โรงเรียนละ 2 คน

                                      รวม  4 โครงการ 2,295,000 2,295,000 2,295,000
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาระบบ เพื่อพัฒนาระบบอินเตอร - กองการศึกษาฯ 30,000 30,000 30,000 - รอยละของจํานวนนักเรียน สํานักการศึกษาฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เน็ตของโรงเรียนในสังกัด - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 30,000 30,000 30,000 ที่เขาสืบคนขอมูลในระบบ

- ร.ร. บานคูขาดฯ 30,000 30,000 30,000 อินเตอรเน็ต
- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 30,000 30,000 30,000 - รอยละของจํานวนนักเรียน
- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 30,000 30,000 30,000 ที่มีความพึงพอใจตอระบบ
- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. โนนหันวิทยายน 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. สีชมพูศึกษา 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 30,000 30,000 30,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 30,000 30,000 30,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558- 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ



2 -13

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

2 โครงการบริการ เพื่อจายเปนคาใชจาย - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 16,800 16,800 16,800 - รอยละของจํานวนนักเรียน สํานักการศึกษาฯ
ดานโทรคมนาคม อินเตอรเน็ตโรงเรียน - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 16,800 16,800 16,800 ที่เขาสืบคนขอมูลในระบบ

ในสังกัด - ร.ร. บานคูขาดฯ 16,800 16,800 16,800 อินเตอรเน็ต
- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 16,800 16,800 16,800 - รอยละของจํานวนนักเรียน
- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 16,800 16,800 16,800 ที่มีความพึงพอใจตอระบบ
- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 16,800 16,800 16,800 การใหบริการอินเตอรเน็ต
- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 16,800 16,800 16,800 ภายในโรงเรียน
- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. โนนหันวิทยายน 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. สีชมพูศึกษา 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 16,800 16,800 16,800
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 16,800 16,800 16,800
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

3 โครงการพัฒนาหองสมุด เพื่อพัฒนาหองสมุด - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 100,000 100,000 100,000 - รอยละของจํานวนนักเรียน สํานักการศึกษาฯ
โรงเรียน ใหเปนแหลงในการ - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 100,000 100,000 100,000 ที่เขาใชบริการยืมหนังสือ

สืบคนและศึกษาหา - ร.ร. บานคูขาดฯ 100,000 100,000 100,000 หองสมุดโรงเรียน
ความรูของนักเรียน - ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 100,000 100,000 100,000 - รอยละของจํานวนนักเรียน
และเอื้อตอการจัดการเรียน - ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 100,000 100,000 100,000 ที่มีความพึงพอใจตอระบบ
การสอน - ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 100,000 100,000 100,000 การใหบริการของหองสมุด

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 100,000 100,000 100,000 โรงเรียน
- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 100,000 100,000 100,000
- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 100,000 100,000 100,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 100,000 100,000 100,000
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 100,000 100,000 100,000
- ร.ร. โนนหันวิทยายน 100,000 100,000 100,000
- ร.ร. สีชมพูศึกษา 100,000 100,000 100,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 100,000 100,000 100,000
- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 100,000 100,000 100,000
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 100,000 100,000 100,000
- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 100,000 100,000 100,000
- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 100,000 100,000 100,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 100,000 100,000 100,000
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

4 โครงการพัฒนาแหลง เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 50,000 50,000 50,000 - รอยละของจํานวนนักเรียน สํานักการศึกษาฯ
เรียนรูของโรงเรียน ภายในโรงเรียนให - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 50,000 50,000 50,000 ที่เขาใชบริการแหลงเรียนรู

เอื้อตอการจัดการเรียน - ร.ร. บานคูขาดฯ 50,000 50,000 50,000 ภายในโรงเรียน
การสอน - ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 50,000 50,000 50,000 - รอยละของจํานวนนักเรียน

- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 50,000 50,000 50,000 ที่มีความพึงพอใจตอการใช
- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 50,000 50,000 50,000 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. โนนหันวิทยายน 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. สีชมพูศึกษา 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 50,000 50,000 50,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 50,000 50,000 50,000

5 โครงการซอมแซมอาคารเรียน เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและ - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 200,000 200,000 200,000 - รอยละของจํานวนนักเรียน สํานักการศึกษาฯ
และอาคารประกอบ อาคารประกอบ ใหมีความ - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 200,000 200,000 200,000 ที่เขาใชบริการแหลงเรียนรู

ปลอดภัย และสวยงาม - ร.ร. บานคูขาดฯ 200,000 200,000 200,000 ภายในโรงเรียน
- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 200,000 200,000 200,000 - รอยละของจํานวนนักเรียน
- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 200,000 200,000 200,000 ที่มีความพึงพอใจตอการใช
- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 200,000 200,000 200,000 แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. โนนหันวิทยายน 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. สีชมพูศึกษา 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 200,000 200,000 200,000
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

5 โครงการซอมแซมอาคารเรียน - ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 200,000 200,000 200,000
และอาคารประกอบ (ตอ) - ร.ร. เปรมติณสูลานนท 200,000 200,000 200,000

- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 200,000 200,000 200,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 200,000 200,000 200,000

6 โครงการกอสรางอาคารเรียนอนุบาล เพื่อกอสรางอาคารเรียนอนุบาล ร.ร.บานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) 5,200,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
ร.ร.บานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) ใหไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัย อําเภอพล แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
อําเภอพล ตามแบบแปลนมาตรฐานอาคาร

เรียนเด็กเล็ก คสล.1 ชั้น

7 โครงการกอสรางอาคารเรียน 4/12 เพื่อกอสรางอาคารเรียน 4/12 ร.ร.หนองโนประชาสรรค 12,500,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ สํานักการศึกษาฯ
ร.ร.หนองโนประชาสรรค อําเภอ 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานอาคาร อําเภอกระนวน แลวเสร็จตามกําหนดเวลา
กระนวน เรียน คสล.4 ชั้น 12 หองเรียน

8 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหมีสนามวอลเลยบอล ซอมแซมสนามวอลเลยบอล 100,000 รอยละความพึงพอใจ สํานักการศึกษาฯ
สนามวอลเลยบอล ที่มีมาตรฐาน และมีความ ขนาดกวาง 13 ม. ยาว 22 ม. ของผูใชบริการ
ร.ร.โคกสูงประชาสรรพ ปลอดภัยสําหรับนักเรียน และ หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 286 
อําเภอน้ําพอง ผูมาใชบริการ ตร.ม.

9 โครงการปรับปรุงลานกีฬา เพื่อใหมีลานกีฬาอเนกประสงค ปรับปรุงลานกีฬา 100,000 รอยละความพึงพอใจ สํานักการศึกษาฯ
อเนกประสงค (สนามฟุตซอล) ที่มีมาตรฐาน และมีความ อเนกประสงค (สนามฟุตซอล) ของผูใชบริการ
ร.ร.โคกสูงประชาสรรพ ปลอดภัยสําหรับนักเรียน และ กวาง 26 ม. ยาว 46 ม. หรือ
อําเภอน้ําพอง ผูมาใชบริการ มีพื้นที่ไมนอยกวา 1,196

ตร.ม.

10 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหมีอาคารเรียนที่มีมาตรฐาน ซอมแซมอาคารเรียน 100,000 รอยละความพึงพอใจ สํานักการศึกษาฯ
อาคารเรียน (หองวิทยาศาสตร) และมีความปลอดภัยสําหรับ (หองวิทยาศาสตร) ขนาด ของนักเรียน
ร.ร.โคกสูงประชาสรรพ นักเรียน กวาง 8 ม. ยาว 12 ม. หรือ
อําเภอน้ําพอง มีพื้นที่ไมนอยกวา 96 ตร.ม.
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

11 โครงการปรับปรุงซอมแซมไฟฟา เพื่อใหมีไฟฟาสองสวางภายใน ปรับปรุงซอมแซมไฟฟา 100,000 รอยละความพึงพอใจ สํานักการศึกษาฯ
สองสวางภายในโรงเรียน โรงเรียน ทําใหมีความปลอดภัย สองสวางภายในโรงเรียน ของนักเรียน
โคกสูงประชาสรรพ จํานวน 10 จุด พรอมอุปกรณ
อําเภอน้ําพอง

12 โครงการกอสรางรั้วโรงเรียน เพื่อกอสรางรั้วโรงเรียน และ ผนังกออิฐบล็อค ฉาบปูนเรียบ 600,000  -ผลการประเมินภายใน สํานักการศึกษาฯ
บานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) เปนการรักษาความปลอดภัยของ ทาสี ความยาว 138 เมตร ตามมาตรฐานของโรงเรียน
อําเภอพล นักเรียนและทรัพยสิน ในสังกัด อปท.

26,269,200 7,569,200 7,569,200รวม  12 โครงการ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนานักเรียนสูความ - เพื่อสงเสริมคุณภาพและ นักเรียนชั้น ม. 6 ในสังกัด 12,000,000 12,000,000 12,000,000 - รอยละความพึงพอใจของ สํานักการศึกษาฯ
เปนเลิศทางวิชาการของ ยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม. 25 และสังกัด อบจ. นักเรียนที่เขารวมโครงการ
องคการบริหารสวนจังหวัด ของโรงเรียนในสังกัดอบจ. ขอนแกน จํานวนไมนอยกวา - รอยละของนักเรียนที่สอบ
ขอนแกน ขอนแกนและ สพม. 25 3,000 คน

- เพื่อเตรียมความพรอม
ในการสอบคัดเลือกใน
ระดับอุดมศึกษา
- เพื่อสรางโอกาสทาง
การศึกษาและแบงเบาภาระ
ของผูปกครองนักเรียน

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ -จัดอบรมสัมมนาใหครูผูดูแล - ครูผูดูแลเด็กและ 750,000 750,000 750,000 - รอยละความพึงพอใจของ สํานักการศึกษาฯ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร เด็กและนักวิชาการศึกษาใน นักวิชาการศึกษาในศูนย ผูเขารวมโครงการ
ปกครองสวนทองถิ่น ในเขต ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัด พัฒนาเด็กเล็กจังหวัด
จังหวัดขอนแกน ขอนแกน ขอนแกน จํานวน 250 คน

3 โครงการสงเสริมการศึกษา -เพื่อเปนคาใชจายในการ - โครงการจัดซื้อสื่อ นวัตกรรม 57,458,000 50,000,000 50,000,000 - รอยละความพึงพอใจของ สํานักการศึกษาฯ
สงเสริมการศึกษาทั้งใน และเทคโนโลยีทางการศึกษา ผูที่ไดรับสื่อ นวัตกรรมฯ
และนอกระบบ

4 โครงการสงเสริมศักยภาพ 1.เพื่อสงเสริมใหโรงเรียน ครูผูสอน  -จัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ 3,900,000     1.จํานวนนักเรียนที่เปนตัวแทน สํานักงานเขต
นักเรียนดานศิลปะ ดนตรี และทุกภาคสวนไดรวมกันเสริม  -คัดเลือกและจัดนิทรรศการการ ไปเขารวมการแขงขันระดับ พื้นที่การศึกษา
กีฬา วิชาการ สรางสังคมแหงการเรียนรูพัฒนา จัดการเรียนการสอนและการ ภาคและระดับประเทศ ประถมศึกษา
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ ทุนมนุษยแกเด็กและเยาวชนสู บริหารจัดการตามหลักปรัชญา 2.จํานวนรางวัลที่ไดรับจาก ขอนแกนเขต 1
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน อาณาจักรแหงความคิด เศรษฐกิจพอเพียง การแขงขันระดับภาคและ (สํานักการศึกษาฯ)
เขต 1) 2.เพื่อจัดกิจกรรมสรางสรรคให "สถานศึกษาพอเพียง" ระดับประเทศ

นักเรียนแสดงความสามารถที่เปน  -การแสดงความสามารถและ

เลิศดานวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี ศักยภาพเวทีกลาง

การแสดง สิ่งประดิษฐ  -กิจกรรมถนนคนเรียนของครู

นักเรียน 

 -กิจกรรมตลาดนัดหนังสือเรียน

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558- 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพและพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพและพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

5 โครงการสงเสริมศักยภาพ  -เพื่อพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ  -จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม 1,500,000     ระดับความสําเร็จของการ สํานักงานเขต
นักเรียนดานศิลปะ ดนตรี นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษาใหกับนักเรียน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ พื้นที่การศึกษา
กีฬา วิชาการ ทุกระดับในดานศิลปะ ดนตรี และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา ประถมศึกษา
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ กีฬา และวิชาการ ขอนแกนเขต 2
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน (สํานักการศึกษาฯ)
เขต 2)

6 โครงการสงเสริมศักยภาพ 1.เพื่อเปนเวทีในการแสดงศักยภาพ  -จัดประกวดแขงขันดานศิลปะ 1,650,000     ระดับความสําเร็จของการ สํานักงานเขต
นักเรียน ดานศิลปะ ดนตรี ทางดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ ดนตรี และวิชาการ จัดการสงเสริมศักยภาพ พื้นที่การศึกษา
กีฬา วิชาการ ของนักเรียนในสังกัดสพท.ขก.เขต 3  -จัดการแขงขันกีฬา และกรีฑา นักเรียนดานศิลปะ ดนตรี ประถมศึกษา
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ 2.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดแสดง นักเรียนในสังกัด กีฬา และวิชาการ ขอนแกนเขต 3
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน ออกทางดานศิลปะ ดนตรี กีฬา (สํานักการศึกษาฯ)
เขต 3) ระดับเขตพื้นที่และระดับสากลได

อยางมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อใหครู ผูบริหารสถานศึกษา
รูขีดความสามารถและแนวทางใน
การพัฒนาสงเสริมศักยภาพของ
นักเรียนไดอยางถูกตองและเต็ม
ตามศักยภาพของนักเรียน

7 โครงการสงเสริมศักยภาพ 1.เพื่อสงเสริมศักยภาพนักเรียนสู  -จัดประกวด/แขงขันมหกรรม 1,250,000     รอยละนักเรียนที่ไดรับการ สํานักงานเขต
นักเรียนดานศิลปะ ดนตรี ความเปนเลิศดานศิลปะ ดนตรี ทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพดานศิลปะ พื้นที่การศึกษา
กีฬา วิชาการ และวิชาการ  -จัดประกวด/แขงขันเปนตัวแทน ดนตรี กีฬา และวิชาการ ประถมศึกษา
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ 2.เพื่อสงเสริมเติมเต็มศักยภาพ นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การ ขอนแกนเขต 4
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน ทักษะและพลังปญญาใหนักเรียน ศึกษา (สํานักการศึกษาฯ)
เขต 4) ไดพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  -พัฒนาบุคลากรในสังกัด

3.เพื่อสืบสานความรวมมือแบบ  -ปลูกตนไม

พหุภาคีระหวางสํานักงานเขตพื้นที่  -จัดกิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด

การศึกษาประถมศึกษาเขต 4 กับ
อบจ.ขอนแกน ในเวทีวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพและพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

8 โครงการสงเสริมศักยภาพ 1.เพื่อสงเสริมศักยภาพนักเรียนสู  -นักเรียนระดับปฐมวัยถึงระดับ 3,600,000     จํานวนรางวัลชนะเลิศระดับ สํานักงานเขต
นักเรียนดานศิลปะ ดนตรี ความเปนเลิศดานศิลปะ ดนตรีและ การศึกษาภาคบังคับ ครูผูฝกสอน เหรียญทองในการแขงขัน พื้นที่การศึกษา
กีฬา วิชาการ วิชาการ ควบคุมนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ ระดับภูมิภาคและระดับ ประถมศึกษา
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ 2.เพื่อสงเสริมเติมเต็มศักยภาพทักษะ การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน ประเทศ มากกวา 222 ขอนแกนเขต 5
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน และพลังปญญาใหนักเรียนไดพัฒนา เขต 5 จํานวน 1,500 คน เหรียญทอง (สํานักการศึกษาฯ)
เขต 5) ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  -จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

3.เพื่อสืบสานความรวมมือแบบ นักเรียน 5 กิจกรรม 

พหุภาคีระหวางสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน
เขต 5 กับ อบจ.ขอนแกน ในเวที
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

9 โครงการสงเสริมศักยภาพ  -เพื่อสงเสริมศักยภาพนักเรียน  -จัดกิจกรรมดานวิชาการ ศิลปะ 2,300,000 ระดับความสําเร็จของการ สนง.เขตพื้นที่
นักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ใหมีความเปนเลิศดานศิลปะ ดนตรี กีฬา จัดการสงเสริมกิจกรรม การศึกษามัธยม
และวิชาการ ดนตรี กีฬา และวิชาการ ศึกษาขอนแกน
(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ เขต 25
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน (สํานักการศึกษาฯ)
เขต 25)

10 โครงการจัดงาน"มหกรรมหนังสือ  -เพื่อกระตุนและสรางวัฒนธรรม  -จัดนิทรรศการสงเสริมการ 500,000 ระดับความสําเร็จของการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาคอีสาน (I-SAN BOOK FAIR) อีสานสูสังคมรักการอานและเปน เรียนรู การอบรมสัมมนา จัดกิจกรรม (สํานักการศึกษาฯ)
(อุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน) การเผยแพรความรูสูกลุมนักเรียน วิชาการ 

นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปใน -ขายหนังสือราคาลดพิเศษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

84,908,000 62,750,000 62,750,000รวม 10 โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 114 ม. 888,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบานกอก ม.19 ที่สะดวก และปลอดภัย มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานเปด-เขตเทศบาลนครขอนแกน 570 ตร.ม. พรอมรางระบาย
อ.เมือง จ.ขอนแกน น้ํา คสล.รางยู (ระบบแรงดึง)

ยาวรวม 153 ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

2 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 250 ม. 641,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายบานเปด ม.1,18 ที่สะดวก และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานเปด - ต.แดงใหญ อ.เมือง 1,250 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

3 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 375 ม. 797,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายบานพรสวรรค ม.13 ที่สะดวก และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานเปด - ถนนเหลานาดี ต.เมืองเกา 1,875 ตร.ม.
อ.เมือง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

4 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 630 ม. 1,329,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ จากทางหลวงหมายเลข 208 ที่สะดวก และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองแวง ม.17 ต.ทาพระ 3,150 ตร.ม.
อ.เมือง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

5 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 800 ม. 1,479,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ บานดอนชาง ม.1 ต.ดอนชาง ที่สะดวก และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เมือง - เขต อ.พระยืน จ.ขอนแกน 4,800 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

6 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 395 ม. 730,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ บานเหลานาดี ม.1 ต.บานหวา ที่สะดวก และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เมือง - บานกระเดื่อง ม.9 2,370 ตร.ม.
ต.ปามะนาว อ.บานฝาง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

7 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 297 ม. 462,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ บานหนองแวง ม.12 ต.ทาพระ ที่สะดวก และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึงทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 1,485 ตร.ม.
อ.เมือง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

8 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 297 ม. 487,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานบึงฉิม ม.4 ต.บึงเนียม - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
พระคือ ม.16 ต.พระลับ อ.เมือง 1,485 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

9 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,335 ม. 450,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานหนองบัวนอย ม.10 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองตูม - บานโคกสี ม.14 ลูกรังไมนอยกวา 1,061 
ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน ลบ.ม. บดอัดแนน

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 560 ม. 313,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานเลิง ม.8 ต.โคกสี ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เมือง จ.ขอนแกน-ทางหลวงแผนดิน หินคลุกไมนอยกวา 529 
หมายเลข 2813 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

11 โครงการกอสรางถนนหินคุลกสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 กวาง 4.50 ม. 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หนองไฮ ม.8 ต.พระลับ - ทางเลี่ยง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 650 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน ชวงที่ 2 กวาง 4 ม. ยาว

125 ม. หนา 0.15 ม.
ชวงที่ 3 กวาง 4 ม. ยาว
225 ม. หนา 0.15 ม.
ดินถมสูง 0.45 ม. รวมระยะ
ทาง 1,000 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
693 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา
556 ลบ.ม. บดอัดแนน
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

12 โครงการกอสรางถนนลูกรังพรอม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 218 ม. 1,500,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
วางทอ บานโนนสวรรค ม.6 ต.พระลับ ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึงถนนศรีจันทร อ.เมือง จ.ขอนแกน ลูกรังไมนอยกวา 160

ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

13 โครงการกอสรางถนนลูกรังบานศิลา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ม.1 ต.ศิลา - บานนาเพียง ม.4 ที่สะดวก และปลอดภัย 1,515 ม.  ชวงที่ 2 กวาง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.สําราญ  อ.เมือง จ.ขอนแกน 4 ม. ยาว 270 ม. รวมระยะ

ทางยาว 1,785 ม. ลงลูกรัง
ตลอดสายหนา 0.15 ม. 
หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 1,378 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

14 โครงการกอสรางถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 กวาง 4 ม. ยาว 400,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
โนนมวง ม.12 ต.ศิลา - ทางเลี่ยงเมือง ที่สะดวก และปลอดภัย 400 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เมือง จ.ขอนแกน ชวงที่ 2 กวาง 4 ม. ยาว

580 ม. ดินถมบดอัดแนน
หนา 0.40 ม. ลูกรังหนา
0.15 ม. รวมระยะทางยาว
980 ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 632 ลบ.ม.
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา
1,252 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 1,450 ม. 6,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานหนองหิน ม.8,22 - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานศิลา ม.18 ต.ศิลา - ทางเลี่ยงเมือง คอนกรีตไมนอยกวา 8,700
อ.เมือง จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

16 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถมคันดินกวาง 5.60 ม. 1,854,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หนองกอย ม.3,9 ต.แดงใหญ - ถนน ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,800 ม. สูงเฉลี่ย 0.40 โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ลาดยาง (สายบานโนนเรือง-บาน ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม
หนองปง) อ.เมือง จ.ขอนแกน นอยกวา 7,168 ลบ.ม. 

บดอัดแนน ลงลูกรังกวาง
5 ม. ยาว 2,800 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 2,226 ลบ.ม.
บดอัดแนน   
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

17 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถมคันดินกวาง 5.60 ม. 1,344,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินขาว ม.15 ต.สาวะถี อ.เมือง - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,975 ม. สูงเฉลี่ย 0.40 โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.บานฝาง จ.ขอนแกน ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม

นอยกวา 5,056 ลบ.ม. 
บดอัดแนน ลงลูกรังกวาง
5 ม. ยาว 1,975 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 1,570 ลบ.ม.
บดอัดแนน   
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

18 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ถมคันดินกวาง 5.60 ม. 1,344,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หนองตาไก ม.1,17 ต.สาวะถี - ถนน ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,700 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ลาดยาง (สายบานมวงโป-อ.บานฝาง) ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม
อ.เมือง จ.ขอนแกน นอยกวา 5,610 ลบ.ม. 

บดอัดแนน ลงลูกรังกวาง
5 ม. ยาว 1,700 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 1,351 ลบ.ม.
บดอัดแนน   
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 8 ม. ยาว 170 ม. 1,400,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สาย ขก 3065 บานโนนมวง ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.23 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึงบานหนองปอ อ.เมือง จ.ขอนแกน คอนกรีตไมนอยกวา 1,360

ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

20 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุกชุมชนนครชัย เขตเทศบาล ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เมืองชุมแพ - บานโนนสะอาด ม.7 หินคลุกไมนอยกวา 4,201
ต.หนองไผ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ ดินถม

เกลี่ยบดเรียบ 0.20 ม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา
6,075 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

21 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 2,300 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลูกรังบดอัดแนน ชุมชนหนองทุม ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.10 ม. ดินถมบดอัด โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - บาน แนน 0.60 ม. หรือมีปริมาตร
หนองไผใต ม.5 ต.หนองไผ อ.ชุมแพ ดินถมไมนอยกวา 9,936
จ.ขอนแกน ลบ.ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง

ไมนอยกวา 1,414 ลบ.ม.
บดอัดแนน
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

22 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 3,150 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลูกรังบดอัดแนน ชุมชนโนนสําราญ ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เขตเทศบาลเมืองชุมแพ - บาน ลูกรังไมนอยกวา 2,941 
วังหูกวาง ม.4 ต.หนองไผ อ.ชุมแพ ลบ.ม. ดินถมบดอัดแนน
จ.ขอนแกน 0.30 ม. หรือมีปริมาตรดินถม

ไมนอยกวา 6,520 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

23 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,750 ม. 700,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุกชุมชนหนองขาม เขตเทศบาล ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เมืองชุมแพ - เทศบาล ต.หนองไผ หินคลุกไมนอยกวา 1,912
ต.หนองไผ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน ลบ.ม. 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 294 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานยอดหวย ม.8 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองไผ - ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ คอนกรีตไมนอยกวา 1,470
จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 294 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานหวยบง ม.16 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองไผ - เขตเทศบาลเมืองชุมแพ คอนกรีตไมนอยกวา 1,470
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 294 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานหนองไผใต ม.5 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองไผ - ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ คอนกรีตไมนอยกวา 1,470
จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 720,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานหอย ม.2 ต.โนนอุดม ที่สะดวก และปลอดภัย 75 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึงบานโนนศิลา ม.9 ต.ขัวเรียง พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 375 ตร.ม. 

ชวงที่ 2  กวาง 5 ม. ยาว
130 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา
650 ตร.ม.
ชวงที่ 3 กวาง 5 ม. ยาว
10 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา
50 ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

28 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,700 ม. 480,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุกบานหนองไฮ ม.6 ต.นาเพียง ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.ชุมแพ - ต.กุดกวาง อ.หนองเรือ หินคลุกไมนอยกวา 1,332
จ.ขอนแกน ลบ.ม. 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

29 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,140 ม. 610,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุกบานนาดี  ม.9 ต.วังหินลาด - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองไผ ม.3 ต.หนองไผ หินคลุกไมนอยกวา 1,632
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

30 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,400 ม. 661,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุกบานโปงแหง ม.5 ต.วังหินลาด ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึงบานโนนรัง ม.10 ต.หนองเขียด หินคลุกไมนอยกวา 1,768
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

31 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 3,100 ม. 487,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุกบานหนองเขียด ม.9 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองเขียด - บานสนามบิน ม.7 หินคลุกไมนอยกวา 1,302
ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

32 โครงการกอสรางถนนสําหรับใหน้ํา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 4 ม. 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลนผาน คสล. ขามลําหวยซัน ที่สะดวก และปลอดภัย (รายละเอียดตามแบบ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองบัว ม.3 ต.โนนสะอาด - แปลนที่กําหนด)
เทศบาล ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ
จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

33 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 200 ม. 710,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานโนนชาด ม.5 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.นาหนองทุม - ทางหลวงหมายเลข คอนกรีตไมนอยกวา 1,000
201 อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

34 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 1,968,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลูกรัง บานโคกกลาง ม.12 ต.วังชัย ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึง ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน ลูกรังไมนอยกวา 3,780

ลบ.ม. บดอัดแนน
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

35 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 124 ม. 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานนาศรี ม.12 ต.สะอาด ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.น้ําพอง - ต.นาคํา อ.อุบลรัตน คอนกรีตไมนอยกวา 744
จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

36 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 กวาง 4 ม. ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานคําบง ม.11 ต.สะอาด ที่สะดวก และปลอดภัย 108 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึงบานหนองหารจาง ม.8 ต.น้ําพอง ชวงที่ 2  กวาง 5 ม. ยาว
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 45 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา
657 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

37 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. 1,082,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ บานคําแกนคูณ ม.12 ที่สะดวก และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.มวงหวาน - ต.วังชัย อ.น้ําพอง 2,100 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

38 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 10,000 ม. 5,618,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลูกรัง สายบานวังชัย ม.1,2,6,16 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.วังชัย - ต.หนองกุง อ.น้ําพอง ลูกรังไมนอยกวา 10,800
จ.ขอนแกน ลบ.ม. บดอัดแนน

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

39 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 805 ม. 2,250,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลาดยางแบบผิวเรียบสายบานหนองออ ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.5 ต.สะอาด อ.น้ําพอง - ต.บานดง 6,440 ตร.ม.
อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

40 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,400 ม. 2,112,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลูกรังบานคําแกนคูณ ม.7 ต.มวงหวาน ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน - ถนน ลูกรังไมนอยกวา 3,672
มิตรภาพ (2) ลบ.ม. บดอัดแนน

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

41 โครงการซอมแสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 กวาง 6 ม. ยาว 6,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
แบบผิวเรียบ สาย ขก 3199 คอกคี - ที่สะดวก และปลอดภัย 772  ม. พื้นที่ลาดยางไม โครงขายที่ไดมาตรฐาน
กุดทิง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน นอยกวา 6,176 ตร.ม. 

ชวงที่ 2  กวาง 6 ม. ยาว
1,200 ม. พื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 7,200 ตร.ม  หรือ
มีพื้นที่ลาดยางรวมไมนอย
กวา 13,376 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

42 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 2,623 ม. 700,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุก บานวังมน ม.2 ต.สีชมพู - ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน นอยกวา 1,574 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

43 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 3,000 ม. 800,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุก บานโนนทองหลาง ม.7 ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.สีชมพู - ทางหลวงชนบท ขก 3060 นอยกวา 1,800 ลบ.ม.
อ.สีชมพู จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

44 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 1,400 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลาดยางบานโสกรัง ม.3 ต.ศรีสุข - ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 228 กวา 8,400 ตร.ม.
อ.สีชมพู จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

45 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,650 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุก บานซํายาง ม.1 ต.ซํายาง - ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ภูหาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน นอยกวา 2,738 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

46 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,300 ม. 1,800,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุก บานหนองขี้ควาย ม.4 ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ซํายาง อ.สีชมพู - ต.วังหินลาด นอยกวา 2,475 ลบ.ม.
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

47 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 2,570 ม. 1,350,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุก บานสันติสุข ม.6 ต.หนองแดง ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึง ต.บานใหม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน นอยกวา 2,056 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

48 โครงการกอสรางถนนสําหรับใหน้ํา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 10 ม. 789,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลนผาน คสล. ขามลําหวยวังคูณ ที่สะดวก และปลอดภัย คันทางสูง 2 ม. ขุดลอกหนา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองเหล็ก ม.1 ต.หันโจด - ฝายกวาง 16 ม. ยาว 190 ม.
บานสวาง ม.3 ต.โนนธาตุ ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึก
อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน จากเดิม 2 ม. รวมลึก 3.50 ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 3,230 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

49 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 128 ม. 435,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบานเหลานกชุม ม.4 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.สําโรง อ.หนองสองหอง คอนกรีตไมนอยกวา 640
จ.ขอนแกน - ทางหลวงแผนดิน ตร.ม.
หมายเลข 2301 หนองสองหอง - (รายละเอียดตามแบบ
บานไผ แปลนที่กําหนด)

50 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 185 ม. 620,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบานโนนสะอาด ม.6 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ดอนดู อ.หนองสองหอง คอนกรีตไมนอยกวา 925
จ.ขอนแกน - ทางหลวงชนบท สาย ตร.ม.
3020 หนองสองหอง - นาเชือก (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

51 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุก สายบานสําราญ ม.4 ที่สะดวก และปลอดภัย 520  ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โนนธาตุ - ต.หันโจด ชวงที่ 2  กวาง 3 ม. ยาว
อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 130 ม. 

ชวงที่ 3  กวาง 4 ม. ยาว
510 ม. ความยาวรวม 
1,160 ม. โดยถมดินคันทาง
สูง 0.30 ม. หรือมีปริมาตร
ดินถมไมนอยกวา 1,056
ลบ.ม. ลงหินคุลกหนา 0.10 
ม. เกลี่ยบดเรียบ หรือมี
ปริมาตรหินคุลกไมนอยกวา
503 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

52 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม แบบ 3 ชองทาง ขนาด 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ขามลําหวยอีเฒา บานไทยเจริญ ม.16 ที่สะดวก และปลอดภัย 1.80x1.80x6 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองสองหอง - ต.ดอนดั่ง ชนิด 3 ชองทาง
อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

53 โครงการกอสรางถนนสําหรับใหน้ํา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 4 ม. 520,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลนผาน คสล. ขามลําหวยหาด ที่สะดวก และปลอดภัย คันทางสูง 2 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองไผนอย ม.4 ต.ดอนดู - (รายละเอียดตามแบบ
ต.คึมชาด อ.หนองสองหอง แปลนที่กําหนด)
จ.ขอนแกน

54 โครงการกอสรางถนนสําหรับใหน้ํา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 6 ม. 585,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลนผาน คสล. ขามลําหวยไรตอนบน ที่สะดวก และปลอดภัย คันทางสูง 2 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองบัวลอง ม.8 ต.ดอนดู - (รายละเอียดตามแบบ
ต.วังหิน อ.หนองสองหอง แปลนที่กําหนด)
จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

55 โครงการกอสรางถนนสําหรับใหน้ํา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 10 ม. 672,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลนผาน คสล. ขามลําหวยโปง ที่สะดวก และปลอดภัย คันทางสูง 2 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองยาง ม.8 ต.วังหิน - ต.สําโรง (รายละเอียดตามแบบ
อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

56 โครงการกอสรางถนนสําหรับใหน้ํา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 10 ม. 672,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลนผาน คสล. ขามลําหวยอีเฒา ที่สะดวก และปลอดภัย คันทางสูง 2 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานไทยนิยม ม.4 ต.หนองสองหอง - (รายละเอียดตามแบบ
ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองหอง แปลนที่กําหนด)
จ.ขอนแกน

57 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,800 ม. 600,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลูกรัง สายบานหนองไผ ม.2 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ลอมคอม - บานหนองแวงนอก ม.2 ลูกรังไมนอยกวา 1,431
ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแกน ลบ.ม. บดอัดแนน

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

58 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 176 ม. 600,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายจากบานทับบา ม.3 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.เมืองพล - ทางหลวงชนบท สาย คอนกรีตไมนอยกวา 880
บานตําแย - บานโนนกอก ตร.ม.
ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

59 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 176 ม. 600,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายจากบานชาด ม.1 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.เมืองพล - บานหนองบัวนอย ม.8 คอนกรีตไมนอยกวา 880
ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

60 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 176 ม. 600,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายจากบานเตาเหล็ก ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.5 ต.โจดหนองแก - บานปาเปา ม.2 คอนกรีตไมนอยกวา 880
ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

61 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 176 ม. 600,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบานปาพราว ม.6 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองมะเขือ - ทางหลวงแผนดิน คอนกรีตไมนอยกวา 880
หมายเลข 2246 อ.พล จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

62 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 353 ม. 1,200,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบานหันนอย ม.10 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองแวงโสกพระ - บานหนองแวง คอนกรีตไมนอยกวา 1,765
แอก ม.4 ต.โนนขา อ.พล จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

63 โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,100 ม. 2,138,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานคูขาด ม.2 ต.โคกสงา อ.พล ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
จ.ขอนแกน - ทางหลวงแผนดิน ลูกรังไมนอยกวา 3,348
หมายเลข 2246 ลบ.ม. บดอัดแนน

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

64 โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 2,264 ม. 1,862,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโคกไมงาม ม.7 ต.หนองมะเขือ ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.พล จ.ขอนแกน - เขต อ.บัวลาย ลูกรังไมนอยกวา 2,943
จ.นครราชสีมา ลบ.ม. บดอัดแนน

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

65 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 87 ม. 300,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานโจดนอย ม.3 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองมะเขือ - บานศรีกระดานพล คอนกรีตไมนอยกวา 435
ม.1 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

66 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 102 ม. 350,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานหนองเรือ ม.7 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โจดหนองแก - บานหัวคู ม.6 คอนกรีตไมนอยกวา 510
ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

67 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 294 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานขามปอม ม.9 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานลาน - ต.ปาปอ อ.บานไผ คอนกรีตไมนอยกวา 1,470
จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

68 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,705 ม. 1,400,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุก บานปาปอ ม.1,2 ต.ปาปอ - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.แคนเหนือ อ.บานไผ จ.ขอนแกน หินคุลกไมนอยกวา 886 

ลบ.ม. ดินถมหนา 0.50 ม.
หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย
กวา 5,456 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

69 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 1,456 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
แคนเหนือ ม.1 ต.แคนเหนือ - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองน้ําใส อ.บานไผ จ.ขอนแกน ลูกรังไมนอยกวา 939

ลบ.ม. ดินถมหนา 0.50 ม.
หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย
กวา 4,076 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

70 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,100 ม. 1,316,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานกุดกระหนวน ม.3 ต.นาคํา - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานขุนดาน ม.1 ต.บานดง อ.อุบลรัตน ลูกรังไมนอยกวา 2,268
จ.ขอนแกน ลบ.ม. บดอัดแนน

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

71 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,299 ม. 1,441,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานหวยยาง ม.8 ต.ทุงโปง - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ทางหลวงสาย 2109 อ.อุบลรัตน ลูกรังไมนอยกวา 2,482
จ.ขอนแกน ลบ.ม. บดอัดแนน

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

72 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,200 ม. 815,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานโนนสะอาด ม.1 ต.ทุงโปง - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ทางหลวงสาย 2109 อ.อุบลรัตน ลูกรังไมนอยกวา 1,404
จ.ขอนแกน ลบ.ม. บดอัดแนน

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

73 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,200 ม. 1,128,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานโคกสวาง ม.3 ต.โคกสูง ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.อุบลรัตน - ต.มวงหวาน อ.น้ําพอง ลูกรังไมนอยกวา 1,404
จ.ขอนแกน ลบ.ม. บดอัดแนน

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

74 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 124 ม. 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบานโนนราศรี ม.18 - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานคําไฮ ม.3 ต.หนองโก - บาน คอนกรีตไมนอยกวา 744
ทรัพยสมบูรณ ม.5 ต.ดูนสาด ตร.ม.
อ.กระนวน จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

75 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 75.50 ม. 200,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผนดิน ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หมายเลข 2152 (ตอนกระนวน- คอนกรีตไมนอยกวา 302
ทาคันโท) บานโนนราศรี ม.18 ตร.ม.
ต.หนองโก (เขตเทศบาลเมืองกระนวน) (รายละเอียดตามแบบ
อ.กระนวน จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

76 โครงการซอมเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 648.50 ม. 1,500,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 2152 ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
(ตอนกระนวน-ทาคันโท) - บาน กวา 4,539 ตร.ม.
โคกกลาง ม.5 - บานนาเลาะ ม.4 (รายละเอียดตามแบบ
ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

77 โครงการซอมเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 652 ม. 1,300,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานแสนสุข ม.1 ต.หวยโจด - ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 2039 กวา 3,912 ตร.ม.
(ตอนกระนวน-น้ําพอง) อ.กระนวน (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

78 โครงการซอมเสริมผิวถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 648.50 ม. 1,500,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานวังโพน ม.3 - บานหนองโอง ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.7 ต.หนองกุงใหญ - แยกทางหลวง กวา 4,539 ตร.ม.
แผนดินหมายเลข 2152 (รายละเอียดตามแบบ
(ตอนกระนวน-เชียงยืน) อ.กระนวน แปลนที่กําหนด)
จ.ขอนแกน
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

79 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 147 ม. 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานโนนโพธิ์ ม.11 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ใหมนาเพียง อ.แวงใหญ - คอนกรีตไมนอยกวา 735
ต.กานเหลือง อ.แวงนอย จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

80 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
(โปง) บานโนนทอง ม.1 ต.โนนทอง - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานตลาดนอย ม.7 ต.โนนสะอาด ลูกรังไมนอยกวา 880
อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน ลบ.ม. ดินถมหนา 0.30 ม.

ยาวรวม 690 ม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา
1,117 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

81 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 1,785 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หนองกุง ม.6 ต.ทานางแนว - ที่สะดวก และปลอดภัย ถมดินบดอัดแนน 0.50 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ละหานนา อ.แวงนอย จ.ขอนแกน หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย

กวา 6,961.50 ลบ.ม. ลง
ลูกรังตลอดสายหนา 0.20 ม.
หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 2,284.80 ลบ.ม.
บดอัดแนน
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

82 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 630 ม. 990,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานดงเกา ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.4 ต.บานโตน - ต.พระบุ อ.พระยืน กวา 3,780 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

83 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 509,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานหนองแวง ม.1 ต.หนองแวง - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
โจดใหญ ม.3 ต.บานโตน อ.พระยืน ลูกรังไมนอยกวา 1,040
จ.ขอนแกน ลบ.ม. 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

84 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานเกาคอ ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.3 ต.สระแกว อ.เปอยนอย - บาน กวา 10,000 ตร.ม.
โนนทอน ม.3 ต.ดอนดู (รายละเอียดตามแบบ
อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

85 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานวังมวง ม.1 ต.วังมวง - บานวังหิน ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.7 ต.สระแกว อ.เปอยนอย กวา 1,575 ลบ.ม. บดอัด
จ.ขอนแกน แนน และถมดินรองพื้น

ทางเปนบางตอน ยาว 1,000
ม. สูงเฉลี่ย 0.40 ม. 
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา
2,160 ลบ.ม. บดอัดแนน
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

86 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 174 ม. 700,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบานสรางแกว ม.1 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โนนฆอง - บานหนองบัว ม.7 คอนกรีตไมนอยกวา 1,044
ต.หนองบัว อ.บานฝาง จ.ขอนแกน ตร.ม. 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

87 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 852 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ (เคพซีล) บานปากชอง ม.5 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โคกงาม อ.บานฝาง - อ.หนองเรือ ลาดยางไมนอยกวา 6,816
จ.ขอนแกน ตร.ม. 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

88 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 436 ม. 1,804,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
พาราเคพซีล บานหวยไรใต ม.1 ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โนนพะยอม - บานกุดเพียขอม ม.1 กวา 3,488 ตร.ม.
ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

89 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 696 ม. 1,860,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
พาราเคพซีล บานสระแกว ม.4 ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานแทน - บานทุมหวย ม.3 กวา 3,480 ตร.ม.
ต.หวยแก อ.ชนบท จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

90 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 484 ม. 1,999,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
พาราเคพซีล สายบานหนองไฮ ม.3 ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ปอแดง อ.ชนบท - เขต อ.แวงใหญ กวา 3,872 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

91 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานทุงบอ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 2,520 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ม.3 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เขต อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน ลูกรังไมนอยกวา 3,225

ลบ.ม.  เกลี่ยเรียบ ดินถม
หนา 0.40 ม. หรือมีปริมาตร
ดินถมไมนอยกวา 5,197 
ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

92 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 5,500 ม. 727,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานหนองสองหอง ม.7 ต.เขาสวนกวาง ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึงทางหลวงแผนดินหมายเลข 3032 ลูกรังไมนอยกวา 5,197
อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแกน ลบ.ม.  เกลี่ยเรียบ 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

93 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 11,000 ม. 1,454,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานนาโพธิ์ ม.7 ต.นางิ้ว - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
คําสมบูรณ ม.10, บานคําแคน ม.12 ลูกรังไมนอยกวา 10,395
ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง ลบ.ม.  เกลี่ยเรียบ 
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

94 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 8,700 ม. 1,150,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานหนองสองหอง ม.7 ต.เขาสวนกวาง ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึงบานนาโพธิ์ ม.7 ต.เกางิ้ว - บาน ลูกรังไมนอยกวา 8,221
คําสมบูรณ ม.10, บานหวยยาง ม.5 ลบ.ม.  เกลี่ยเรียบ 
ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

95 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 2,420 ม. 319,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานนางิ้ว ม.1 ต.นางิ้ว - บานคําแคน ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.12 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง ลูกรังไมนอยกวา 2,286
จ.ขอนแกน ลบ.ม.  เกลี่ยเรียบ 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

96 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 818 ม. 1,998,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ บานหนองกุง ม.3 ต.ขนวน - ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
แหลงทองเที่ยวคําผาดาว กวา 4,090 ตร.ม. 
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

97 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 378 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบานหนองมะเขือ ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.2 - บานเล็บเงือก ม.4 ต.โคกสําราญ คอนกรีตไมนอยกวา 1,512
ถึงถนนทางหลวงชนบท อ.บานแฮด ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

98 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 242 ม. 643,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบานหนองโงง ม.3 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานแฮด - บานดง ม.6 คอนกรีตไมนอยกวา 968
ต.โคกสําราญ อ.บานแฮด จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

99 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 295 ม. 1,010,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กสายบานขอนสัก ม.6 - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานขามปอม ม.2 ต.หนองแซง คอนกรีตไมนอยกวา 1,475
อ.บานแฮด - อ.บานไผ จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

100 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 295 ม. 1,011,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กสายบานวังหวา ม.8,11 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานแฮด - บานโนนทัน ม.8 คอนกรีตไมนอยกวา 1,475
ต.โนนสมบูรณ อ.บานแฮด ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

101 โครงการกอสรางถนนน้ําลนผาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ทางน้ําลนผาน 936,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
คสล. ขามลําหวยภูเหล็ก บานขามเปย ที่สะดวก และปลอดภัย 36 ม. คันทางสูง 2 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.5 ต.บานแฮด - ต.โคกสําราญ (รายละเอียดตามแบบ
อ.บานแฮด จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

102 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,377 ม. 509,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุก สายบานหางขาว ม.7 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานหัน - ทางหลวงสาย ขก 3018 หินคลุกไมนอยกวา 716
อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน ลบ.ม.  เกลี่ยเรียบ 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

103 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,100 ม. 406,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุก สายบานกุดหลง ม.14 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานหัน - ทางหลวงสาย ขก 3018 หินคลุกไมนอยกวา 572
อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน ลบ.ม.  เกลี่ยเรียบ 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

104 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 554,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุก สายบานหนองน้ําขุน ม.8 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานหัน อ.โนนศิลา - เขตอําเภอ หินคลุกไมนอยกวา 780
หนองสองหอง จ.ขอนแกน ลบ.ม.  เกลี่ยเรียบ 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

105 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 800 ม. 238,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุก สายบานชาด ม.5 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.เปอยใหญ อ.โนนศิลา - เขตอําเภอ หินคลุกไมนอยกวา 336
ชนบท จ.ขอนแกน ลบ.ม.  เกลี่ยเรียบ 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

106 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 241 ม. 822,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กสายบานหัวฝาย ม.6 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.เปอยใหญ - บานผักหวาน ม.5 คอนกรีตไมนอยกวา 1,205
ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

107 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 234 ม. 799,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กสายบานนานิคม ม.3 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โนนศิลา - บานโนนแดงใหญ ม.1 คอนกรีตไมนอยกวา 1,170
ต.โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

108 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 182 ม. 622,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กสายบานหนองทุม ม.13 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานหัน - เขตเทศบาล ต.โนนศิลา คอนกรีตไมนอยกวา 910
อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

109 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 148 ม. 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานโคกกลาง ม.3 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.คําแมด อ.ซําสูง - บานหนองโอง คอนกรีตไมนอยกวา 740
ม.7 ต.หนองกุงใหญ อ.กระนวน ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

110 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 148 ม. 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานโสกขาแกว ม.3 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หวยเตย - บานดงซํา ม.7 คอนกรีตไมนอยกวา 740
ต.บานโนน อ.ซําสูง จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

111 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,200 ม. 1,460,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโคกใหม ม.6 ต.บานโนน - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ทางหลวงชนบท สายบานคอกคี ลูกรังไมนอยกวา 2,376 
อ.น้ําพอง - บานกุดทิง อ.ซําสูง ลบ.ม. บดอัดแนน
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

112 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 118 ม. 400,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบานแกงครอ ม.2 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.นาแพง - ทางหลวงแผนดิน คอนกรีตไมนอยกวา 590
หมายเลข 229 อ.โคกโพธิ์ไชย ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

113 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 700,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานซับแดง ม.5 ต.ซับสมบูรณ - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานโนนคูณ ม.6 ต.บานโคก ลูกรังไมนอยกวา 2,362
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน ลบ.ม. บดอัดแนน

งานดินถมบางตอนกวาง
6.60 ม. สุง 0.50 ม. ยาว
243 ม. ปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 923 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

114 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 700,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานนาตับเตา ม.4 ต.ซับสมบูรณ ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน - ฝาย ลูกรังไมนอยกวา 2,362
บานหนองแดง ต.ชองสามหมอ ลบ.ม. บดอัดแนน
อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ งานดินถมบางตอนกวาง

6.60 ม. สุง 0.50 ม. ยาว
243 ม. ปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 923 ลบ.ม.
บดอัดแนน
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

115 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 4,580 ม. 17,965,000       มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายบานโคกสวาง ม.5 ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.เขานอย - บานโคกสูง ม.10 กวา 27,480 ตร.ม.
ต.ในเมือง อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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116 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 4,200 ม. 16,785,000       มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สาย ขก 2038 - บานถ้ําแข ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.8 ต.สงเปอย อ.ภูเวียง - บาน กวา 25,200 ตร.ม.
ทรัพยเจริญ ม.18 ต.โนนทอง (รายละเอียดตามแบบ
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

117 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 8,516 ม. 18,509,000       มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายทางหลวง ขก 4021 - ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานโปรงสังข ม.6 ต.หวาทอง กวา 68,128 ตร.ม. ตีเสนผิว
(สาย ขก 1023 บานหัน - โคกกลาง) จราจร 
อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

118 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 5,607 ม. 9,241,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายทางหลวงชนบท 4021 - ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
แหลงทองเที่ยวพัทยา 2 บานหนอง กวา 33,642 ตร.ม. ตีเสนผิว
กุงเซิน ม.1 ต.หนองกุงเซิน จราจร 
อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

119 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1  กวาง 6 ม. ยาว 2,084,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานสุภัทรา ม.20 ที่สะดวก และปลอดภัย 231 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานเปด - ต.แดงใหญ อ.เมือง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
จ.ขอนแกน กวา 1,386 ตร.ม. 

ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. ยาว
331 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา
1,655 ตร.ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตรวมไมนอยกวา
5,940 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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120 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 990 ม. 3,994,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานวังผาดํา ม.2 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.วังสวาบ - ต.นาฝาย อ.ภูผามาน คอนกรีตไมนอยกวา 5,940
จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

121 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 900 ม. 3,632,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานซําภูทองใต ม.2 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ภูผามาน - ต.หวยมวง อ.ภูผามาน คอนกรีตไมนอยกวา 5,400
จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

122 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 603 ม. 2,435,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานนาทาลี่ ม.4 ต.นาฝาย ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึง ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน คอนกรีตไมนอยกวา 3,618
จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

123 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. 1,220,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบานคําแกนคูณนอย ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.8 ต.มวงหวาน - ต.กุดน้ําใส คอนกรีตไมนอยกวา 1,800
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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124 โครงการกอสรางถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,400,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หนองคูรอง ม.7 ต.ลอมคอม อ.พล - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานบะแหบ ม.10 ต.กานเหลือง ลูกรังไมนอยกวา 2,160
อ.แวงนอย จ.ขอนแกน ลบ.ม. บดอัดแนน

ดินถมคันทางสูงเฉลี่ย 0.30 
ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 3,840 ลบ.ม. 
บดอัดแนน
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

125 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,600 ม. 1,375,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานนาเสียว ม.5 ต.สระแกว ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เปอยนอย - ทางหลวงทองถิ่น กวา 2,000 ลบ.ม. 
สายบานเปอยนอย - บานหนองบัวลอง บดอัดแนน และถมดินรอง
อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน พื้นทางเปนบางตอน ยาว

รวม 1,300 ม. สูงเฉลี่ย 0.50
ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 3,500 ลบ.ม.
บดอัดแนน  
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

126 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 590 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบานโคกกลาง ม.6 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โนนสมบูรณ อ.เขาสวนกวาง คอนกรีตไมนอยกวา 2,950
จ.ขอนแกน - อ.โนนสะอาด ตร.ม.
จ.อุดรธานี (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

127 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,200 ม. 1,202,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานคําปากอ ม.3 ต.โนนสมบูรณ ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน - ลูกรังไมนอยกวา 2,376 
ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด ตร.ม. บดอัดแนน
จ.อุดรธานี (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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128 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,614 ม. 854,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานโคกกลาง ม.6 ต.โนนสมบูรณ ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน - ตําบล ลูกรังไมนอยกวา 1,743 
หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ลบ.ม. บดอัดแนน

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

129 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 179 ม. 606,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบานหนองเม็ก ม.1 ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองเม็ก - บานสําโรง ม.1 กวา 895 ตร.ม. 
ต.สําโรง อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

130 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 1,860 ม. 6,900,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายบานกุดหวา ม.9 ต.ดอนดู ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน - ทาง กวา 11,160 ตร.ม. 
หลวงชนบทสาย อ.หนองสองหอง - (รายละเอียดตามแบบ
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม แปลนที่กําหนด)

131 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 770 ม. 1,996,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ บานหนองหวา ม.7 ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองเขียด - ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ กวา 4,620 ตร.ม. 
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

132 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 1,200 ม. 1,993,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลาดยางแบบผิวเรียบ บานวังยาวใหญ ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.4 ต.นาหนองทุม อ.ชุมแพ - ตําบล กวา 7,200 ตร.ม.
หวยมวง อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

133 โครงการปรับปรุงผิวจราจร (ลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
แบบโอเวอรเลย) สายบานโนนอุดม ที่สะดวก และปลอดภัย 561 ม. ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.6,7 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ ยาว 1,139 ม. ชวงที่ 3
จ.ขอนแกน - ทางหลวงแผนดิน กวาง 5 ม. ยาว 462 ม. 
หมายเลข 12 ชวงที่ 4 กวาง 5 ม. ยาว

123 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 11,425 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

134 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 587 ม. 1,999,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานหนองน้ําใส ม.1 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองน้ําใส - ต.ในเมือง อ.บานไผ คอนกรีตไมนอยกวา 2,935 
จ.ขอนแกน ตร.ม. 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

135 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 4,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานสําราญ ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
นอย ม.2 ต.โนนธาตุ - บานหนองกุง กวา 16,000 ตร.ม.
ม.2 ต.หันโจด อ.หนองสองหอง (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

136 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 685 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายขางบึงซองแมว ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานโคกไมงาม ม.1 ต.ศรีสุข - กวา 2,740 ตร.ม.
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 228 (รายละเอียดตามแบบ
อ.สีชมพู จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

137 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 780 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานตาด ม.5 ต.ซํายาง - ต.ภูหาน ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.สีชมพู จ.ขอนแกน กวา 4,680 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

138 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 859 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ถนนลาดยาง สายบานโนนงาม - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
โสกนาดี ขก 4107 อ.โคกโพธิ์ไชย กวา 6,872 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

139 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 592 ม. 1,999,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานปาแดง ม.5 ต.คอนฉิม ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึงทางหลวงแผนดินหมายเลข 2199 กวา 3,000 ตร.ม.
อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

140 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 1,080 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สาย ขก 5033 แยกทางหลวง ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ชนบท ขก  4003 - บานนาคํา กวา 7,560 ตร.ม.
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

141 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 660 ม. 1,997,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ บานนาคอ ม.6 ต.เขาสวนกวาง ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึงถนนมิตรภาพ อ.เขาสวนกวาง กวา 3,960 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

142 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 525 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายบานหนองหัวชาง ม.8 ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โคกสําราญ - ทางหลวงแผนดิน กวา 3,150 ตร.ม.
หมายเลข 2 อ.บานแฮด จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

143 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 573 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายบานลอมคอม ม.8 ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแกน - กวา 3,438 ตร.ม.
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2065 (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

144 โครงการซอมปะผิวจราจรถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน 5,000,000         5,000,000         5,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลาดยาง โดยวิธี COLD MIX ที่สะดวกและขนสงผลผลิต พื้นที่ดําเนินการ 26,000 โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ทางการเกษตร ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

145 โครงการปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ปรับเกรดถนนลูกรังถนน 4,200,000         4,500,000         4,500,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หรือถนนหินคลุก ที่สะดวกและขนสงผลผลิต สายหลักในเขตพื้นที่จังหวัด โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ทางการเกษตร ขอนแกน พื้นที่ไมนอยกวา
1,600  ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

146 โครงการกอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,434,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
โคกกลาง ม.9 ต.สวนหมอน - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
โนนสํานัก ม.5  ต.หนองแปน กวา 17,500 ตร.ม.
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

147 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 7 ม. ยาว 1,470 ม. 5,145,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานขามปอม ตําบลนาขา - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หนองหญาขาวนก ต.กุดเคา กวา 10,290 ตร.ม.
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

148 โครงการกอสรางถนนหินคลุกสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,900 ม. 796,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโนนสวาง ม.8 ต.ซับสมบูรณ เชื่อม ที่สะดวก และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เสนทางบานโคก ม.3 ต.บานโคก มีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน 950 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

149 โครงการกอสรางถนนหินคลุกสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 4,500 ม. 3,300,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานหนองหญารังกา ม.5 ต.โพธิ์ไชย ที่สะดวก และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.20 ม.หรือ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เชื่อมบานโพธิ์ไชย ม. 4,6 มีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
ต.โพธิ์ไชย  อ.โคกโพธิ์ไชย 3,860 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

150 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 500 ม. 1,900,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กจากบานหัวขัว ม.1 ที่สะดวก และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.เปอยนอย - บานวังหิน ต.สระแกว มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา
อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน 3,000 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

151 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 600 ม. 1,900,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กสายบานโคกสวาง ม.6 ที่สะดวก และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.สระแกว - บานหนองบัวรอง มีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา
ต.ดอนดู อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน 3,600 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

152 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 605 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เชื่อมตําบลดอนหัน - ตําบลเมืองเกา ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
สายดอนนอย-ดอนบม ต.เมืองเกา กวา 3,630 ตร.ม.
(สะพานขามแมน้ําช)ี อ.เมือง (รายละเอียดตาม
จ.ขอนแกน แบบแปลนที่กําหนด)

153 โครงการกอสรางถนน คสล. คลอง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 580 ม. 1,968,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สงน้ําบานหัน หมูที่ 8 - บานหนองทุม ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.มีพื้นที่คอน โครงขายที่ไดมาตรฐาน
มน หมูที่ 5 ตําบลขามปอม กรีตไมนอยกวา 3480 ตร.ม.
 อ.พระยืน จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)



3-35

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน
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154 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 580 ม. 1,968,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานเมืองเพีย  หมูที่ 2 ต.เมืองเพีย - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.มีพื้นที่คอน โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานเปา  ม.3  ต.บานไผ กรีตไมนอยกวา 3480 ตร.ม.
อ.บานไผ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

155 โครงการซอมเสริมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 223 ม. 800,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานหนองน้ําใส -บานโคกโก ขก.3081 ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ระยะทาง 14.725 กม. ต.หนองน้ําใส กวา 2,144 ตร.ม.
อ.บานไผ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

156 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 1,700 ม. 560,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานปาปอ - บานหนองเจาเมือง ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ตําบลแคนเหนือ อ.บานไผ กวา 1,186  ลบ.ม.
 จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

157 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 600 ม. 1,726,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บ.หนองหญาปลอง ม.4 ตําบลภูเหล็ก - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานนาโพธิ์ ตําบลในเมือง อ.บานไผ คอนกรีตไมนอยกวา
จ.ขอนแกน 3,000 ตร.ม.

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

158 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 2,300 ม. 717,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานปากทางเขาบานหินลาด ที่สะดวก และปลอดภัย ปริมาตรดินถมไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
 หมูที่ 7 ตําบลหินตั้ง - บานลาน 5,614 ลบ.ม.
ต.บานลาน  อ.บานไผ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

159 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 293 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานผักหวาน ม. 2 ต.บานลาน เชื่อม ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
สายบานไผ -บรบือขางมหาวิทยาลัย กวา 1,758 ตร.ม.
รามคําแหงฯ ตําบลหินตั้ง (รายละเอียดตาม
อ.บานไผ  จ.ขอนแกน แบบแปลนที่กําหนด)
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

160 โครงการกอสรางถนน คสล.บานเปา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 338 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หมู 3 ต.บานไผ เชื่อม ชุมชนบานเกิ้ง ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. มีพื้นที่คอน โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ อ.บานไผ กรีตไมนอยกวา 1,690
จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

161 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานจระเข ม.1 ต.จระเข อ.หนองเรือ- ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองอีเลิง ม.9 ต.โนนฆอง 3,900 ตร.ม.
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

162 โครงการกอสรางถนน คสล. บานเปอย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ม.3 ต.บานกง-เทศบาล ต.ดอนโมง ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 3,900 ตร.ม.

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

163 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานกงเกา ม.1 ต.บานกง-เทศบาล ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ดองโมง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 3,900 ตร.ม.

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

164 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 810 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโคกจักจั่น ต.หนองแดง- ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานโสกจานนาดี ต.บานใหม 3,810 ตร.ม.
อ.สีชมพู จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

165 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เชื่อมระหวางตําบล สาย บานชัยเจริญ ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.11 ต.เกางิ้ว-ถนนสายเมืองพล- 3,900 ตร.ม.
ต.เพ็กใหญ อ.พล จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)
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166 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 650 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโนนศิลา ม.13-บ.หวา ต.โนนทัน ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 3,900 ตร.ม.

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

167 โครงการกอสรางถนน คสล.หรือ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 650 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลาดยางสาย บ.ยางคํา-บ.หินฮาว ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โนนฆอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 3,900 ตร.ม.

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

168 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 750 ม.หนา 1,950,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก สายบานดอนนอย ม.6 - ที่สะดวก และปลอดภัย 0.15 ม.มีพื้นที่คอนกรีต โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานเหลานกชุม ม.4 - ตําบลพระลับ ไมนอยกวา 1,030 ตร.ม.
อ.เมือง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

169 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 206 ม.หนา 832,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บานหนองหญาแพรก ม.5,13 ที่สะดวก และปลอดภัย 0.15 ม.มีพื้นที่คอนกรีต โครงขายที่ไดมาตรฐาน
สายคันคูกั้นหนองหญาแพรก ไมนอยกวา 1,030 ตร.ม.
ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

170 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 206 ม.หนา 1,664,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บานทาแร ม.10 สายสามแยก ที่สะดวก และปลอดภัย 0.15 ม.มีพื้นที่คอนกรีต โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หนองออ-ถนนสายโนนเขวา- ไมนอยกวา 1,030 ตร.ม.
ดอนแดง (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

171 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 206 ม.หนา 456,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บานเหลาพัฒนา ม.12 ที่สะดวก และปลอดภัย 0.15 ม.มีพื้นที่คอนกรีต โครงขายที่ไดมาตรฐาน
สายบานเหลา-วัดปา เชื่อมตําบล ไมนอยกวา 1,030 ตร.ม.
ดอนหัน-ต.เขวาไร อ.โกสุมพิสัย (รายละเอียดตาม
จ.มหาสารคาม แบบแปลนที่กําหนด)
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172 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 293 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบจากทางหลวง 2038 ภูเวียง- ที่สะดวก และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เวียงเกา-บานหนองเตาปูน ม.13 1,758 ตร.ม.
ต.ในเมือง อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

173 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 293 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบจากบานโคกสูง หมู 10 ที่สะดวก และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ในเมือง-บานโคกสวาง หมู 5 1,758 ตร.ม.
ต.เขานอย อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

174 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 293 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบจากบานเขานอย หมู 8 ที่สะดวก และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.เขานอย อ.เวียงเกา - บานบุงมะไฟ 1,758 ตร.ม.
หมู 5 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

175 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,300 ม. 700,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายหนองกาว หมู 2-บานหนองคอง ที่สะดวก และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หมู 11 ต.ในเมือง-อุทยานแหงชาติ 1,826  ลบ.ม.
ภูเวียง อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

176 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 338 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กจากถนน อบจ.-บานโนน ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
สวาง หมู 10,บานโคกสวาง หมู 5 คอนกรีตไมนอยกวา 1,690
ต.เขานอย อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

177 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 338 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานนาฝายเหนือ หมูที่ 5 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.นาฝาย-ต.วังสวาบ อ.ภูผามาน คอนกรีตไมนอยกวา 1,690
จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

178 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 338 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานหวยซอ หมู 9 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หวยมวง-ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน คสล.ไมนอยกวา 1,690 
จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

179 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 350 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโคกกลาง ม.12 ต.วังชัย- ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองกุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน คอนกรีตไมนอยกวา 2,100 

ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

180 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 350 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานวังชัย ม.1,2,6,12 ต.วังชัย - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.มวงหวาน อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน คอนกรีตไมนอยกวา 2,100 

ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

181 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 350 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานคําแกนคูณ ม.12 ต.มวงหวาน- ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.วังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน คอนกรีตไมนอยกวา 2,100 

ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

182 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 350 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานคําใหญปนน้ําใจ ม.11 ต.มวงหวาน ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.น้ําพอง - อ.อุบลรัตน คอนกรีตไมนอยกวา 2,100 

ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

183 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานหนองกระเดา ม.4 - ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองกุงเซิน ม.8 ต.หนองกุงเซิน กวา 7,000 ตร.ม.
อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

184 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 343 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานเรือ ม.2-บานสวนกลวย ม.6 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน คอนกรีตไมนอยกวา 1,715

ตร.ม. (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

185 โครงการกอสรางถนนหินคลุกสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,100 ม. 1,118,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานหวยทราย ม.5 วัดถ้ําทําสถิตย- ที่สะดวก และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานธารทอง ม.10 ต.สงเปอย อ.ภูเวียง 1,612  ลบ.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

186 โครงการกอสรางถนนหินคลุกสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,100 ม. 1,118,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานทุงชมพู ม.1-บานหนองพลวง ม.6 ที่สะดวก และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ทุงชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 1,612  ลบ.ม.

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

187 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 338 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หนองกุงธนสาร-บานโคกสหกรณ ม.3 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง คอนกรีตไมนอยกวา 1,690
จ.ขอนแกน ตร.ม. (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

188 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 338 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ํา ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. มีพื้นที่คอน โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองหิน ม.8 - บานศิลา - กรีตไมนอยกวา 1,690
ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

189 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานศิลา- เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,600 ม. 800,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานนาเพียง  ม.4 ต.สําราญ อ.เมือง ที่สะดวก และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
จ.ขอนแกน ลูกรังไมนอยกวา 1,264

ลบ.ม.
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

190 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,600 ม. 800,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโนนมวง - ถนนเลี่ยงเมือง ที่สะดวก และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เมือง จ.ขอนแกน ลูกรังไมนอยกวา 1,264

ลบ.ม.
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

191 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 343 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบานซําเปบ ม.6 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.นาฝาย-บานฝายตาสวน ม.8 คอนกรีตไมนอยกวา
ต.วังสวาบ อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน  1,715  ตร.ม.

(รายละเอียดตาม

192 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 343 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบานหนองแวงไร- ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองแวงโอง ต.ในเมือง อ.เมือง คอนกรีตไมนอยกวา
จ.ขอนแกน  1,715  ตร.ม.

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)



3-42

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

193 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 605 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานหนองสมบูรณ ม.10 ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ลอมคอม-บานหนองแวงกลาง ม.4 กวา  3,630 ตร.ม.
ต.โคกสงา อ.พล เชื่อมตําบลแวงนอย (รายละเอียดตาม
อ.แวงนอย จ.ขอนแกน แบบแปลนที่กําหนด)

194 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,300 ม. 700,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานหนองแวง ม.7 ต.ยางคํา- ที่สะดวก และปลอดภัย ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองหอย ม.6 ต.จระเข 1,400 ลบ.ม.
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

195 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 580 ม. 2,000,000          มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโจดใหญ  ม.3 ต.บานโตน- ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองแวง ต.หนองแวง อ.พระยืน กวา  3,480  ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

196 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 580 ม. 2,000,000          มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโตน โจดนอย ต.พระบุ (จุดน้ําใส) ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.พระยืน  จ.ขอนแกน กวา  3,480  ตร.ม.

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

197 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,800 ม. 2,000,000          มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานโจดนอย ม.4 ต.พระบุ- ที่สะดวก และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานโตน ต.บานโตน อ.พระยืน 2,980  ลบ.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

198 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,800 ม. 2,000,000          มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานดงกลาง ต.บานโตน- ที่สะดวก และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองแวง ต.หนองแวง อ.พระยืน 3,024  ลบ.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

199 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง  5 ม. ยาว 2,300 ม. 700,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานนาศรี ม.3 ต.สะอาด อ.น้ําพอง- ที่สะดวก และปลอดภัย ลูกรังหนา 0.15 ม.หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,826  ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

200 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง  5 ม. ยาว 2,300 ม. 700,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานนาศรี ม.12 ต.สะอาด ต.น้ําพอง ที่สะดวก และปลอดภัย ลูกรังหนา 0.15 ม.หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,826  ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

201 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง  5 ม. ยาว 2,300 ม. 700,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานสระกุด ม.2 ต.มวงหวาน- ที่สะดวก และปลอดภัย ลูกรังหนา 0.15 ม.หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,826  ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

202 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง  5 ม. ยาว 2,300 ม. 700,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโนนศรีสวัสดิ์ ม.3 ต.มวงหวาน ที่สะดวก และปลอดภัย ลูกรังหนา 0.15 ม.หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.น้ําพอง - อ.เมือง  จ.ขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,826  ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

203 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง  5 ม. ยาว 2,300 ม. 700,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานสระแกว ม.14 ต.มวงหวาน ที่สะดวก และปลอดภัย ลูกรังหนา 0.15 ม.หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.น้ําพอง - อ.เมือง จ.ขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,826  ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

204 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  5.00 ม. 1,700,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บานกุดแคน  หมูที่ 5 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  591 ม.หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต. ทุงชมพู   อ.ภูเวียง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
จ.ขอนแกน กวา  2,955 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

205 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  5.00 ม. 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หนองแสง  บานใหมสุขสันต หมูที่ 8 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  2,600 ม.หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานเรือ เชื่อมบ.หนองหญาปลอง (รายละเอียดตามแบบ
อ.ภูเวียง  จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

206 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  5.00 ม. 800,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บานละวาหมูที่ 10- บานชีกกคอ ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  280 ม.หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หมูที่ 13 ต.เมืองเพีย  อ.บานไผ (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

207 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  5.00 ม. 1,700,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บานหนองนางรานหญา ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  591 ม.หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หมูที่ 5  ต.หัวหนอง - บานเกิ้ง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
เขตเทศบาลเมืองบานไผ กวา  2,955 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

208 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  5.00 ม. 1,047,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บานปอบิด เขตเทศบาลเมือง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  363 ม.หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานไผ - บานเปา  หมูที่ 3 ต.บานไผ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
จ.ขอนแกน กวา  1,815  ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

209 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม  -กวาง 6 ม.ยาว 492 ม. 900,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบสายบานซับแดง ม.5- ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 กวา 2,952 ตร.ม.
ต.ซับสมบูรณ อ.โคกโพธิ์ไชย (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

210 โครงการกอสรางถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม  -กวาง 5 ม. ยาว 1,950 ม. 1,294,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโคก ม.8 ต.บานโคก- ที่สะดวก และปลอดภัย ปริมาณลูกรังไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานโนนสวาง ม.8 ต.ซับสมบูรณ 1,540 ลบ.ม.ปริมาตรดินถม
อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จ.ขอนแกน ไมนอยกวา 4,992 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

211 โครงการกอสรางสะพาน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม  -กวาง 7 ม. ยาว 24 ม. 1,971,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ขามลําหวยโสกคาม บานมูลนาค ที่สะดวก และปลอดภัย สูง 3 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.7,10 ต.โคกโพธิ์ไชย (รายละเอียดตามแบบ
อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

212 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม  -กวาง 4 ม. ยาว 903 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานซับแดง หมูที่ 5 ต.ซับสมบูรณ ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จ.ขอนแกน คอนกรีตไมนอยกวา

3,612 ตร.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

213 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม  -กวาง 5 ม. ยาว 692 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโนนทอง ม.3-บานแกงคลอ ม.2 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย คอนกรีตไมนอยกวา
จ.ขอนแกน 3,460 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

214 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม  -กวาง 5 ม. ยาว 692 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บ.โนนสวาง ม.8-บ.หนองหญาปลอง ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.2 ต.ซับสมบูรณ อ.โคกโพธิ์ไชย คอนกรีตไมนอยกวา
จ.ขอนแกน 3,460 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

215 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม  -กวาง 5 ม. ยาว 692 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานนาจาน ม.1-ทางหลวงแผนดิน ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หมายเลข 229 ต.ซับสมบูรณ คอนกรีตไมนอยกวา
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน 3,460 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

216 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม  -กวาง 5 ม. ยาว 692 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโสกใหญ ม.5-บานหนองชมภู ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.10 ต.บานโคก อ.โคกโพธิ์ไชย คอนกรีตไมนอยกวา
จ.ขอนแกน 3,460 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

217 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม  -กวาง 5 ม. ยาว 692 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโสกนาดี ม.2 ต.บานโคก- ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองแก ม.8 ต.นาแพง คอนกรีตไมนอยกวา
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน 3,460 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

218 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม  -กวาง 6 ม.ยาว 770 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
แบบผิวเรียบสายบานหนองชมภู ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.10-บานโนนคูณ ม.6 ต.บานโคก กวา 4,620 ตร.ม.
อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

219 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม  -กวาง 6 ม.ยาว 770 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
แบบผิวเรียบสายบานนาตับเตา ม.4- ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 กวา 4,620 ตร.ม.
ต.ซับสมบูรณ อ.โคกโพธิ์ไชย (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

220 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานแกนเทา ม.5 ต.ปามะนาว ที่สะดวก และปลอดภัย 900 ม.หรือพื้นที่ลาดยาง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.บานฝาง - ต.พระยืน อ.พระยืน ไมนอยกวา 7,500 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

221 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานแกนเทา ม.7 ต.บานฝาง - ที่สะดวก และปลอดภัย 800 ม.หรือพื้นที่ลาดยาง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานบะยาว ม.6,9 ต.หนองบัว ไมนอยกวา 4,800 ตร.ม.
อ.บานฝาง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

222 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บ.ดอนหัน ม.6,11 ต.บานฝาง - ที่สะดวก และปลอดภัย 800 ม.หรือพื้นที่ลาดยาง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โนนฆอง อ.บานฝาง จ.ขอนแกน ไมนอยกวา 4,800 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

223 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานแกนเทา ม.7 ต.บานฝาง ที่สะดวก และปลอดภัย 800 ม.หรือพื้นที่ลาดยาง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.บานฝาง - ต.สาวะถี อ.เมือง ไมนอยกวา 4,800 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

224 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานสรางแกว ม.1 ต.โนนฆอง - ที่สะดวก และปลอดภัย 1,000 ม.หรือพื้นที่ลาดยาง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานฝาง อ.บานฝาง จ.ขอนแกน ไมนอยกวา 5,000 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

225 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานบึงสวาง ม.11 ต.บานฝาง ที่สะดวก และปลอดภัย 800 ม.หรือพื้นที่ลาดยาง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.บานฝาง - ต.บานหวา อ.เมือง ไมนอยกวา 4,800 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

226 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบ.หนองคลองใหญ ที่สะดวก และปลอดภัย 350 ม.หรือพื้นที่ คสล. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.7 ต.ปามะนาว - ต.พระยืน ไมนอยกวา 1,750 ตร.ม.
 อ.พระยืน จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

227 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กสายบ.บะยาว ม.6,9 ที่สะดวก และปลอดภัย 450 ม.หรือพื้นที่ คสล. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองบัว อ.บานฝาง - ต.บานผือ ไมนอยกวา 2,250 ตร.ม.
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

228 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบ.สรางแกว ม.1 ที่สะดวก และปลอดภัย 320 ม.หรือพื้นที่ คสล. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โนนฆอง - ต.หนองบัว อ.บานฝาง ไมนอยกวา 2,250 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

229 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบานโคกใหญ ม.8 ที่สะดวก และปลอดภัย 450 ม.หรือพื้นที่ คสล. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานฝาง - ต.หนองบัว อ.บานฝาง ไมนอยกวา 2,250 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

230 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็กสายบานสระแกว ม.4 ที่สะดวก และปลอดภัย 320 ม.หรือพื้นที่ คสล. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานฝาง - ต.บานเหลา อ.บานฝาง ไมนอยกวา 2,250 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

231 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็กสายบานปาหวายนั่ง ม.1,2 ที่สะดวก และปลอดภัย 320 ม.หรือพื้นที่ คสล. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ปาหวายนั่ง อ.บานฝาง - ต.สาวะถี ไมนอยกวา 2,250 ตร.ม.
อ.เมือง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

232 โครงการกอสรางถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บ.ปาหวายนั่ง ม.1,2 ต.ปาหวายนั่ง ที่สะดวก และปลอดภัย 1,000 ม.หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.บานฝาง - ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

233 โครงการกอสรางถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานแกนเทา ม.7 ต.บานฝาง - ที่สะดวก และปลอดภัย 1,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองบัว อ.บานฝาง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

234 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ดอนหัน ม.6,11 ตําบลบานฝาง - ที่สะดวก และปลอดภัย 1,000 ม.หนา 0.15 โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองบัว อ.บานฝาง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

235 โครงการกอสรางถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานหนองแวง ม.7 ต.บานเหลา - ที่สะดวก และปลอดภัย 1,500 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โนนฆอง อ.บานฝาง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

236 โครงการกอสรางถนนลูกรังถนนสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 4 ม.ยาว 1,235,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานเตานอ ม.7 - บานอัมพวัน ที่สะดวก และปลอดภัย 4,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

237 โครงการกอสรางสะพานขามคลอง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 4 ม.ยาว 1,235,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ชลประทาน สาย 2 L บานทาแก ม.6 ที่สะดวก และปลอดภัย 4,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

238 โครงการกอสรางถนนลาดยางบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 800,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหลาโพนทอง ม.7 - โรงเรียนนานา ที่สะดวก และปลอดภัย 3,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ชาติ ถนนเหลานาดี ต.บานหวา (รายละเอียดตามแบบ
อ.เมือง จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

239 โครงการกอสรางถนนลาดยางบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 800,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
โคกสูง - โรงเรียนนานาชาติ ที่สะดวก และปลอดภัย 3,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานหวา อ.เมือง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

240 โครงการกอสรางถนนลาดยางบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 1,500,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หนองแวง ม.8 ต.ทาพระ อ.เมือง ที่สะดวก และปลอดภัย 4,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
จ.ขอนแกน เชื่อมเขต ต.ดอนหัน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

241 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หวยเตย ม.9 ต.ทาพระ อ.เมือง ที่สะดวก และปลอดภัย 4,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
จ.ขอนแกน เชื่อมเขต ต.ดอนหัน (รายละเอียดตามแบบ
บานหลุบหญาคา ม.9 แปลนกําหนด)

242 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก เชื่อมจากบานวังหิน ม.5 ที่สะดวก และปลอดภัย 4,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เชื่อมเขตเทศบาลทาพระ อ.เมือง (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

243 โครงการกอสรางถนนจากบานหนอง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 1,500,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ไครนุน ม.4 ต.ทาพระ เชื่อมตอเขต ที่สะดวก และปลอดภัย 5,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อบต.ดอนหัน เมือง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

244 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 692 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานสระกุด ม.2 ต.มวงหวาน - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน คอนกรีตไมนอยกวา 3,460 

ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

245 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 692 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโคกกลาง ม.8 ต.วังชัย - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองกุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน คอนกรีตไมนอยกวา 3,460 

ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

246 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 692 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานนาศรี ม.12 ต.สะอาด อ.น้ําพอง- ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานบอเหนือ  ม.12 ต.บานดง คอนกรีตไมนอยกวา 3,460 
อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

247 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 692 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานคําบง ม.9,11 ต.สะอาด - ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน คอนกรีตไมนอยกวา 3,460 

ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

248 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 692 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานคําบง ม.8,13 ต.สะอาด ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.น้ําพอง - ต.ดงเมืองแอม คอนกรีตไมนอยกวา 3,460 
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

249 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 692 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานคําบง ม.8,9,11,13 ต.สะอาด ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.น้ําพอง - ถนนมิตรภาพ คอนกรีตไมนอยกวา 3,460 

ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

250 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานโนนกระเดา ม.7 -บ.โนนอุดม ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.6 ต.นาหวา อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน นอยกวา 7,200 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

251 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 338 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ํา ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. มีพื้นที่คอน โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถนนโนนมวง ต.ศิลา -ถนนโนนเรือง กรีตไมนอยกวา 1,690
ต.บานคอ อ.เมือง จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

252 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานทุงชมพู ม.1 -บานหนองพลวง ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.6 ต.ทุงชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน นอยกวา 7,200 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

253 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานหวาทอง ต.หวาทอง- ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไม โครงขายที่ไดมาตรฐาน
แยกโสกเสือ ต.ทุงชมพู อ.ภูเวียง นอยกวา 7,200 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

254 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก ตลาดทาพระ ม.10 ที่สะดวก และปลอดภัย 775 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เมือง จ.ขอนแกน เชื่อมตอ ถนน (รายละเอียดตามแบบ
โกสุมพิสัย แปลนกําหนด)

255 โครงการกอสรางถนนลาดยางเชื่อม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 2,500,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานนิคม ต.ดอนชาง อ.เมือง ที่สะดวก และปลอดภัย 1,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
จ.ขอนแกน เชื่อมเขต ต.ทาพระ (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

256 โครงการกอสรางถนนบานหนองทุม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ม.3 ตําบลบานหวา อําเภอเมือง ที่สะดวก และปลอดภัย 4,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
จังหวัดขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

257 โครงการกอสรางถนนลาดยางบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หนองฮี ม.4 ต.ดอนชาง เชื่อมตอ ที่สะดวก และปลอดภัย 4,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานดอนหญานาง ต.ดอนชาง - (รายละเอียดตามแบบ
เขตพระยืน แปลนกําหนด)

258 โครงการกอสรางถนนหนองแวง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ต.ทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน ที่สะดวก และปลอดภัย 1,650 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เชื่อมเขต อ.บานแฮด จ.ขอนแกน เสนผาศูนยกลาง 60x100=4
พรอมวางทอระบายน้ํา แถวๆ 8 ทอน ขนาด

60x100=2 แถวๆ 8 ทอน

259 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 450,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บ.หนองนิยม ม.14 ต.ทาพระ ที่สะดวก และปลอดภัย 300 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เมือง จ.ขอนแกน เชื่อมตอเขต (รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

260 โครงการกสรางถนนลูกรังจากเขต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 2,500,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เทศบาลทาพระเชื่อมบานหนองแวง ที่สะดวก และปลอดภัย 4,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.8,12 ต.ทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

261 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 1,500,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บานดอนนอย ม.6 เชื่อมถนน ที่สะดวก และปลอดภัย 1,200 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
สายหลักบานเหลานกชุม ม.4,12 (รายละเอียดตามแบบ
ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

262 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 1,200,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บานดอนแดง ม.2 ต.ดอนหัน ที่สะดวก และปลอดภัย 1,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เชื่อมถนนสายหลักทาแร ม.10 (รายละเอียดตามแบบ
ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

263 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาด เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 1,500,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ยางภายใน ต.ดอนหัน อ.เมือง ที่สะดวก และปลอดภัย 1,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

264 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลูกรังภายใน ต.ดอนหัน อ.เมือง ที่สะดวก และปลอดภัย 3,130 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
จังหวัดขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

265 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
รังสายสวางมรรคา ม.8 ต.ดอนหัน ที่สะดวก และปลอดภัย 835 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เมือง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

266 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 1,250,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานดอนเจริญ ม.15 ที่สะดวก และปลอดภัย 500 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เชื่อมบานดอนนอย ม.6 ต.ดอนหัน (รายละเอียดตามแบบ
อ.เมือง จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

267 โครงการกอสรางถนนลาดยางบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 1,500,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สวางมรรคา ม.8 ต.ดอนหัน เชื่อมบาน ที่สะดวก และปลอดภัย 6,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หวยเตย ม.9 ต.ทาพระ อ.เมือง (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

268 โครงการกอสรางถนนลาดยางตลาด เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 700,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ทาพระ ม.10 เชื่อมทางหลวงแผนดิน ที่สะดวก และปลอดภัย 300 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
สายโกสุมพิสัย (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

269 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 8 ม.ยาว 1,500,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก ตลาดทาพระ ม.10 ต.ทาพระ ที่สะดวก และปลอดภัย 300 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2 (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

270 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก สายบานทาพระเนาว ม.6 เชื่อม ที่สะดวก และปลอดภัย 2,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เขตอําเภอพระยืนที่บานหนองบัวดีหมี (รายละเอียดตามแบบ
ม.7 ต.ทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

271 โครงการกอสรางถนนลาดยางเชื่อม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานหนองบัวดีหมี ม.18 บ.หนองโขย ที่สะดวก และปลอดภัย 6,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.2 บานหนองแวง ม.21 ต.ทาพระ (รายละเอียดตามแบบ
อ.เมือง จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

272 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 1,500,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บานสวนมอญ ม.3 เชื่อมบาน ที่สะดวก และปลอดภัย 500 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หนองโขย ม.2,19 เชื่อมเขต อบต. (รายละเอียดตามแบบ
ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

273 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาด เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 8 ม.ยาว 1,500,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ยางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 ที่สะดวก และปลอดภัย 6,500 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เชื่อมบานหวยเตย ม.9 ต.ทาพระ (รายละเอียดตามแบบ
อ.เมือง จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

274 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาด เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ยางภายใน ต.ทาพระ อ.เมือง ที่สะดวก และปลอดภัย 5,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

275 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาด เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ยางภายใน ต.ดอนชาง อ.เมือง ที่สะดวก และปลอดภัย 5,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

276 โครงการกอสรางถนนลูกรังจากถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายมัญจาคีรี บานเหลานางาม ม.10 ที่สะดวก และปลอดภัย 5,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เชื่อมเขต อบต.บานทุม (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

277 โครงการกอสรางถนนลูกรังบานทอง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หลาง - บานดอนเงิน ต.บานหวา ที่สะดวก และปลอดภัย 1,500 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เมือง จ.ขอนแกน เชื่อมถนนสาย (รายละเอียดตามแบบ
มัญจาคีรี แปลนกําหนด)

278 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 700,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หนองทุม ม.3 ต.บานหวา อ.เมือง ที่สะดวก และปลอดภัย 4,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
จ.ขอนแกน เชื่อมเขต อ.พระยืน (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

279 โครงการกอสรางถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานเกา ม.9 ต.บานหวา เชื่อมบาน ที่สะดวก และปลอดภัย 3,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ดอนหญานาง ม.7 ต.ดอนชาง (รายละเอียดตามแบบ
อ.เมือง จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

795,000            
280 โครงการกอสรางทอเหลี่ยมขามลํา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาด 1.50x1.50 ม. ยาว มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง

หวยชัน บานดอนนอย ม.6 ต.ดอนหัน ที่สะดวก และปลอดภัย 10 ม. ชนิด 2 ชองทาง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เมือง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)
2,000,000         

281 โครงการกอสรางถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เกษตร (บริเวณแกงน้ําตอน) ม.3 ที่สะดวก และปลอดภัย 5,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานปาสังข ต.ดอนชาง อ.เมือง (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

2,000,000         
282 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง

บ.หนองเสาเลา ม.1,9 -บ.หนองศาลา ที่สะดวก และปลอดภัย 5,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.4 ต.หนองเสาเลา อ.ชุมแพ (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

2,000,000         
283 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว. มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง

เสริมเหล็ก บานโนนตุน ม.8  - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย  1,000 ม หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หนองหวา ม.6 ต.หนองเสาเลา  (รายละเอียดตามแบบ
อ.ชุมแพ  จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

2,000,000         
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

284 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว. มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บ.โนนโพธิ์ ม.5 ต.นาเพียง ที่สะดวก และปลอดภัย  1,000 ม หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)
772,400            

285 โครงการกอสรางถนนลูกรังบานสาร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
จอด ม.2 ต.ซํายาง เชื่อมบานหนอง ที่สะดวก และปลอดภัย 2,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ขี้ควาย ม.4 ต.ซํายาง อ.สีชมพู (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

286 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บ.โสกนาค ม.6 - บ.หวยโปง ที่สะดวก และปลอดภัย 735 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.5 ต.วังมวง อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)
287 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง

สายบานเกาคอ ม.3 ต.สระแกว ที่สะดวก และปลอดภัย 400 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เปอยนอย - ต.ดอนดู (รายละเอียดตามแบบ
อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

288 โครงการกอสรางถนนลาดยางถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายทางเขาสูที่วาการปกครองอําเภอ ที่สะดวก และปลอดภัย 400 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เปอยนอย (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

289 โครงการกอสรางถนนคอนแกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กสาย บ.นาเสถียร ม.8 ที่สะดวก และปลอดภัย 1,800 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ขามปอม - ทางหลวงสาย 2297 (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

290 โครงการกอสรางถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บ.โจดนอย ม.4 ต.พระบุ - บานโตน ที่สะดวก และปลอดภัย 4,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.1,2,8,9 ต.บานโตน อ.พระยืน (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

291 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 735 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บานนายม ม.5 - บานแหว ม.9 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานโนน อ.ซําสูง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

292 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิจราจรกวาง 6 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานนายม ม.5 ต.บานโตน - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 569 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองกุงใหญ อ.กระนวน (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

293 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บ.บะแต ม.5 - บ.ศรีสมบูรณ  ม.9 ที่สะดวก และปลอดภัย 500 ม. หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

294 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บ.หัวนาคํา ม.2,9 - บ.จอมบึง ม.8 ที่สะดวก และปลอดภัย 500 ม. หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หัวนาคํา อ.กระนวน จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

295 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 585 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานอางทอง 1 ม.7 ต.ดงลาน - ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เชื่อมเขตทางหลวงแผนดิน กวา 4,095 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

296 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 585 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานหนองหญาปลอง ม.5 ต.ดงลาน ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
 - เชื่อมเขต ต.บริบูรณ อ.สีชมพู กวา 4,095 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)



3-59

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

297 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 585 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโคกจักจั่น ม.5 ต.หนองแดง - ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เชื่อมเขต ต.บานใหม อ.สีชมพู กวา 4,095 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)
298 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 585 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง

บานศรีอุบล ม.5 ต.บานใหม - เชื่อม ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เขต ต.ภูหาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน กวา 4,095 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

299 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง 5.00 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
โคกสูง  หมูที่ 2 (เสนที่ 2) ต.หวย ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 5,000 ม. ปริมาณ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ยาง  อ.กระนวน  จ.ขอนแกน - บาน ลูกรังไมนอยกวา 3,918
โนนสมบูรณสุข  ม.6  ต.หวยยาง ลบ.ม.
อ.กระนวน  จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

300 โครงการกอสรางถนนลาดยางถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  6.00 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานทุงชมพู  หมูที่ 1- บานหนอง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  5,000   ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
พลวง  หมูที่ 6 ต. ทุงชมพู อ.ภูเวียง (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

301 โครงการกอสรางสะพาน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 7 ม. ยาว 21 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หามลําหวยเสียว บานคําจั่น ที่สะดวก และปลอดภัย (รายละเอียดตามแบบ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ตําบลบัวเงิน - ตําบลพังทุย แปลนกําหนด)
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน

302 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 700,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลูกรัง บานคอกคี ม.9 ต.บัวใหญ - ที่สะดวก และปลอดภัย 3,000 ม. ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานเหลาใหญ ต.บานขาม ไมนอยกวา 2,360 ลบ.ม.
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)
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(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

303 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 600,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลูกรัง บานโนนหัวชาง ม.13 ที่สะดวก และปลอดภัย 4,000 ม.ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บัวใหญ - บานทามะเดื่อ ไมนอยกวา 2,150 ลบ.ม.
ต.ทากระเสริม อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

304 โครงการกอสรางถนน คสล. ทาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 8 ม. ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หลวงทองถิ่นสายบานเหลาใหญ ที่สะดวก และปลอดภัย 100 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.8 ต.บานขาม - บานคอกคี ไปริมาตรลูกรังมนอยกวา 
ต.บัวใหญ อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 800 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

305 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,500,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโนนเชือก ม.7 ต.บานขาม ที่สะดวก และปลอดภัย 1,250 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน เชื่อมถนน (รายละเอียดตามแบบ
บานขาม - น้ําพอง แปลนกําหนด)

306 โครงการกอสรางถนนหินคลุกเชื่อม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 954,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ระหวางตําบลบานแฮด ม.1 ที่สะดวก และปลอดภัย 2,400 ม.หนา 0.10 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เขตเทศบาลฯ - บอกําจัดขยะ (รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลวังสวรรค ต.บานแฮด แปลนกําหนด)
อ.บานแฮด จ.ขอนแกน

307 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก หามลําหวย ระหวาง ที่สะดวก และปลอดภัย 730 ม.หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานขามเปย ม.5 ต.บานแฮด - (รายละเอียดตามแบบ
บานโนนสมบูรณ ม.10,11 แปลนกําหนด)
ต.โนนสมบูรณ อ.บานแอด 
จ.ขอนแกน

308 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลาดยางสายโนนเรือง - บานคอ - ที่สะดวก และปลอดภัย 475 ม.หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

309 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลาดยางสายโนนลาน - ซําจาน - ที่สะดวก และปลอดภัย 1,050 ม.หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
มิตรภาพ ต.บานคอ อ.เมืองขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

310 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บ.โนนสวาง ม.7 - บ.หัวนา ที่สะดวก และปลอดภัย  750 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.16 ต.บานลาน อ.บานไผ (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

311 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บ.โนนสะอาด ม.10 - ที่สะดวก และปลอดภัย  750 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บ.หนองน้ําใส ม.1 ต.หนองน้ําใส (รายละเอียดตามแบบ
อ.บานไผ จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

312 โครงการกอสรางถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 7 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หวยซัน ม.5 ต.แคนเหนือ อ.บานไผ ที่สะดวก และปลอดภัย 2,376 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
 - ต.บานหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

313 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 7 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บ.หนองนกเขียน ที่สะดวก และปลอดภัย 2,376 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.8 ต.หนองน้ําใส - ต.ในเมือง (รายละเอียดตามแบบ
อ.บานไผ จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

314 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บ.หนองคอ ม.13 ต.บานลาน ที่สะดวก และปลอดภัย  730 ม. หนา 0.15 โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.บานไผ - ต.ขามปอม อ.เปอยนอย (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

315 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานเสือเฒา ม.5 - บานสรางเอี่ยน ที่สะดวก และปลอดภัย 1,500 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ปาปอ อ.บานไผ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

316 โครงการกอสรางถนนลูกรังกับแนวเขต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  5.00 ม. 700,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
และกันไฟปาบริเวณปาโจด บานเมือง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  1,500   ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เพีย  หมูที่ 1,2,8  ต.บานไผ (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

317 โครงการกอสรางถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  5.00 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เมืองเพีย  หมูที่ 8  ต.เมืองเพีย ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  2,600   ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.บานไผ - สวนปาโคกหินขาว (รายละเอียดตามแบบ
อ.ชนบท  จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

318 โครงการกอสรางถนนลูกรังบานดูใหญ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  5.00 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หมูที่ 4 ต.เมืองเพีย  อ.บานไผ - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  2,600   ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หนองบอ  ต.เปอยใหญ อ.โนนศิลา (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

319 โครงการกอสรางถนนลูกรังบานเกิ้ง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  5.00 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เทศบาลเมืองบานไผ  บานหนองนาง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  2,600   ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ขวัญ  หมูที่ 9  ต.เมืองเพีย อ.บานไผ (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

320 โครงการกอสรางถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  5.00 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
โสกตลื่ง  หมูที่ 4 - บานหนองแวงไร ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  2,600   ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หมูที่ 9  เทศบาลตําบลในเมือง (รายละเอียดตามแบบ
อ. บานไผ  จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

321 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  5.00 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก  บานทุงมน  หมูที่ 8 - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  1,500   ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หนองผือ  หมูที่ 1  ต.บานไผ (รายละเอียดตามแบบ
อ. บานไผ  จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

322 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาด เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  6.00 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ยางสายบานหนองผือ - หนองหัวชาง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  5,000   ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานไผ  อ.เมือง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

323 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาด เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  6.00 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ยางสายบานหนองกุง - หนองหัวชาง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  5,000   ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานไผ  อ.บานไผ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

324 โครงการกอสรางถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม  -กวาง 6 ม. ยาว 3,200 ม. 1,995,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานซับแดง ม.5 ต.ซับสมบูรณ ที่สะดวก และปลอดภัย ปริมาณลูกรังไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
(เลียบภูผาแดง)-บานโนนคูณ ม.6 3,024 ลบ.ม.ปริมาตรดินถม
ต.บานโคก อ.โคกโพธิ์ไชย ไมนอยกวา 12,160 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

325 โครงการกอสรางถนนลาดยางทับ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว. 1,500,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โนนอุดม ที่สะดวก และปลอดภัย  500 ม หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.6,7 เชื่อมบานบัวสิมมา ม.5 (รายละเอียดตามแบบ
 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

326 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานไชยสอ ม.2 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ไชยสอ เชื่อม บ.โนนทองหลาง (รายละเอียดตามแบบ
ม.4 ต.หนองไผ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

327 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บ.กุดเข ม.1 ต.หนองไผ ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เชื่อมบ.วังหูกวาง ม.12 ต.หนองไผ (รายละเอียดตามแบบ
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

328 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายแยกทางหลวง 2297 - บ.ขามปอม ที่สะดวก และปลอดภัย 400 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
 ม.1 ต.ขามปอม อ.เปอยนอย (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

329 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานหัวขัว ม.7 - บานขอนแกนนอย ที่สะดวก และปลอดภัย 400 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.5 ต.เปอยนอย อ.เปอยนอย (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

330 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก สายบานขามปอม ม.1 - ที่สะดวก และปลอดภัย 735 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองโก ม.6 ต.ขามปอม (รายละเอียดตามแบบ
อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

331 โครงการกอสรางถนนลาดยางจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานสมปอยใหญ ม.2 - บ.ขามปอม ที่สะดวก และปลอดภัย  569 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.1 ต.ขามปอม อ.เปอยนอย (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

332 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
จากบานแหว ม.9 - บานดงซํา ม.7 ที่สะดวก และปลอดภัย  3,600 ม.หนาเฉลี่ย 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานโนน - บานเหลาใหญ (รายละเอียดตามแบบ
ต.บานขาม อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

333 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม.ยาว 1,050 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลาดยาง บานซํายาง ม.1 ต.ซํายาง ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เชื่อมเขต ต.ภูหาน อ.สีชมพู กวา 8,400 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

334 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม.ยาว 1,050 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลาดยาง บานหนองตาไก ม.2 ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ภูหาน เชื่อมเขต ต.บานใหม กวา 8,400 ตร.ม.
อ.สีชมพู จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)
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งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

335 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม.ยาว 1,050 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลาดยาง บานสันติสุข ม.6 ต.หนองแดง ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เชื่อมเขต ต.บานใหม อ.สีชมพู กวา 8,400 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

336 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม.ยาว 1,050 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลาดยาง บานเบ็ญจวัลย ม.9 ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานใหม - เชื่อมเขต ต.วังเพิ่ม กวา 8,400 ตร.ม.
อ.สีชมพู จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

337 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง 5.00 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโคกสวาง  หมูที่ 4 ต.หวยยาง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 5,000 ม. ปริมาณ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.กระนวน  จ.ขอนแกน - ลําหวย ลูกรังไมนอยกวา 3,918
ทรายดูน - บานน้ําสามวัง หมูที่ 3 ลบ.ม.
ต.หัวนาคํา  อ.กระนวน จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

338 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง 5.00 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโคกกลาง  หมูที่ 8  - บานนาโปง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 5,000 ม. ปริมาณ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หมูที่ 7 ต.หัวนาคํา - บานจอมบึง ลูกรังไมนอยกวา 3,918
ม.8 ต.หัวนาคํา  อ.กระนวน ลบ.ม.
จ.ขอนแกน - บานน้ําสามวัง  ม.3 (รายละเอียดตามแบบ
ต.หัวนาคํา  อ.กระนวน จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

339 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง 5.00 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กสายบานโนนสมบูรณ ม.6 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,000 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2152 (รายละเอียดตามแบบ
(ตอนกระนวน - ทาคันโท) แปลนที่กําหนด)
อ.กระนวน  จ.ขอนแกน
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340 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง 5.00 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กสายบานโคกใหญ  ม.7 - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,000 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2152 (รายละเอียดตามแบบ
(ตอนกระนวน - ทาคันโท) แปลนที่กําหนด)
อ.กระนวน  จ.ขอนแกน

341 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง 5.00 ม. 1,800,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กสายบานโคกสูง ม.2 - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  7,000 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2152 (รายละเอียดตามแบบ
(ตอนกระนวน - ทาคันโท) แปลนที่กําหนด)
อ.กระนวน  จ.ขอนแกน

342 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง 5.00 ม. 1,800,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กบานโคกกลาง  ม.3 - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  7,000 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2152 (รายละเอียดตามแบบ
(ตอนกระนวน - ทาคันโท) แปลนที่กําหนด)
อ.กระนวน  จ.ขอนแกน

343 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง 5.00 ม. 1,800,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กบานโคกกลาง  ม.8 - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  900 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2152 (รายละเอียดตามแบบ
(ตอนกระนวน - ทาคันโท) แปลนที่กําหนด)
อ.กระนวน  จ.ขอนแกน

344 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บ.หนองน้ําใส ม.1 - ที่สะดวก และปลอดภัย 750 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
คุมดอนชาด ต.หนองน้ําใส (รายละเอียดตามแบบ
อ.บานไผ จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

345 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กบานหนองเจาเมือง ที่สะดวก และปลอดภัย  750 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.แคนเหนือ - บานปาปอ ต.ปาปอ (รายละเอียดตามแบบ
อ.บานไผ จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)
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346 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานหวยซัน ม.5 ที่สะดวก และปลอดภัย  750 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.แคนเหนือ อ.บานไผ - บ.วังยาว (รายละเอียดตามแบบ
ต.บานหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

347 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บานเสือเฒา ม.5 ต.ปาปอ - ที่สะดวก และปลอดภัย  750 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.แคนเหนือ อ.บานไผ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

348 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 4 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานโคกกอง ม.2 ที่สะดวก และปลอดภัย 951 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หินตั้ง - ต.ภูเหล็ก อ.บานไผ (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

349 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานหนองตับเตา ม.7 - ที่สะดวก และปลอดภัย 750 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานสรางเอี่ยน ม.8 ต.ปาปอ (รายละเอียดตามแบบ
อ.บานไผ จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

350 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานดอนนาแพง ต.บานลาน - ที่สะดวก และปลอดภัย 1,500 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานโนนทอง ต.หินตั้ง อ.บานไผ (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

351 โครงการกอสรางถนนลาดยางถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานหนองกุงธนสาร  หมูที่ 16 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  1,670   ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองกุงธนสาร - บานโปงแดง (รายละเอียดตามแบบ
ต.กุดขอนแกน อ.ภูเวียง  จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

352 โครงการกอสรางถนนลาดยางถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานบุงมะไฟ   หมูที่ 5 ต.ภูเวียง- ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  1,500   ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานโพนเพ็ก  หมูที่ 8 ต.ภูเวียง (รายละเอียดตามแบบ
อ.ภูเวียง  จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

353 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,500,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานสําโรง ม.12 ที่สะดวก และปลอดภัย  1250 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานขาม อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ
เชื่อมบานโคกใหม อ.ซําสูง แปลนกําหนด)
จ.ขอนแกน

354 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลาดยางสายบานบึงแก ต.โนนทอน - ที่สะดวก และปลอดภัย 475 ม.หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
มิตรภาพ อ.เมืองขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

355 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลาดยางบานอัมพวัน - นาเพียง - ที่สะดวก และปลอดภัย 475 ม.หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.สําราญ อ.เมืองขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

356 โครงการกอสรางถนนลูกรังบานเกา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  5.00 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
นอย  เทศบาลตําบลในเมือง - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  2,600   ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถนนมิตรภาพ ต.หัวหนอง อ.หนองไผ (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

357 โครงการกอสรางถนนลูกรังบานโนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  5.00 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ละมอม หมูที่ 4 - อางเก็บน้ําแกงละวา ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  2,600   ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
 ต.บานไผ อ.บานไผ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

358 โครงการกอสรางถนนลูกรังบานหนอง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  5.00 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
กุง  หมูที่ 10  ต.บานไผ  อ.บานไผ- ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  2,600   ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เทศบาลโคกสําราญ  อ.บานแฮด (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

359 โครงการกอสรางถนนลูกรังบานหัว- เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  5.00 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หนอง  หมูที่ 1  ต.หัวหนอง - ต.เมือง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  2,600   ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เพีย  อ.บานไผ  จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

360 โครงการกอสรางถนนลูกรังบานหนอง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  5.00 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
รานหญา  หมูที่ 5  ต.หัวหนอง - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  2,600   ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองนางขวัญ  ต.เมืองเพีย (รายละเอียดตามแบบ
อ.บานไผ  จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

361 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  5.00 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บานละวา หมูที่ 5  ต.เมืองเพีย ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  2,600   ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
 - บานชีกกคอ  หมูที่ 13  ต.เมืองเพีย (รายละเอียดตามแบบ
อ.บานไผ  จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

362 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  5.00 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บานดอนนาดี  หมูที่ 12   ต.บานไ  ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  2,600   ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองผือ  หมูที่ 1  ต.บานไผ (รายละเอียดตามแบบ
อ.บานไผ  จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

363 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  5.00 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บานหนองรานหญา  หมูที่ 5 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว  2,600   ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หัวหนอง - บานปอบิด เขตเทศบาล (รายละเอียดตามแบบ
เมืองบานไผ แปลนที่กําหนด)

364 โครงการกอสรางสะพาน คสล. เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม  -กวาง 7 ม. ยาว 24 ม. 1,971,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ขามลําหวยกุดเวียน บานสามหมอ ที่สะดวก และปลอดภัย สูง 3 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.1 ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

365 โครงการกอสรางถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม  -กวาง 6 ม. ยาว 3,200 ม. 1,995,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโนนงาม ม.1-ทางหลวงแผนดิน ที่สะดวก และปลอดภัย ปริมาณลูกรังไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หมายเลข 229 ต.นาแพง 3,024 ลบ.ม.ปริมาตรดินถม
อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จ.ขอนแกน ไมนอยกวา 12,160 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

366 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานนาศรี ม.3 ต.สะอาด-บานบอ ที่สะดวก และปลอดภัย  3,200 ม.หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เหนือ ม.12 ต.บานดง อ.อุบลรัตน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
จ.ขอนแกน 3,456 ลบ.ม. 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

367 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายตําบลนาคํา อ.อุบลรัตน-บานนาศรี ที่สะดวก และปลอดภัย  3,500 ม.หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.12 ต.สะอาด อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

4,480 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

368 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานสระกุด ม.2 ต.มวงหวาน- ที่สะดวก และปลอดภัย  3,000 ม.หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

3,240 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

369 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว
สายบานโนนศรีสวัสดิ์ ม.3 ต.มวงหวาน ที่สะดวก และปลอดภัย  3,450 ม.หนา 0.20 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
อ.น้ําพอง-ต.โนนทอน อ.เมือง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
จ.ขอนแกน 3,726 ลบ.ม. 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

370 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว
สายอําเภออุบลรัตน-บานสระกุด ม.2 ที่สะดวก และปลอดภัย  3,500 ม.หนา 0.20 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ต.มวงหวาน อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน

3,780 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

371 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานคําแกนคูณนอย ม.8 ที่สะดวก และปลอดภัย  3,000 ม.หนา 0.20 ม. 2,000,000         โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.มวงหวาน อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน- ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
ถนนมิตรภาพ 3,240 ลบ.ม. 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

372 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานมวงหวาน ม.1,13 ต.มวงหวาน ที่สะดวก และปลอดภัย  3,300 ม.หนา 0.20 ม. 2,000,000         โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึง ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

3,564 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

373 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานนาขาม ม.13 ต.พังทุย ที่สะดวก และปลอดภัย  4,000 ม.หนา 0.20 ม. 2,000,000         โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.น้ําพอง-อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

4,320 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

374 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานดงเรือง ม.5 ต.พังทุย-บาน ที่สะดวก และปลอดภัย  3,300 ม.หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
คําบอน ม.8 ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
จ.ขอนแกน 3,564 ลบ.ม. 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

375 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานหนองบัวเงิน ม.8  ต.พังทุย- ที่สะดวก และปลอดภัย  3,200 ม.หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานโสกแสง ม.4 ต.หนองกุง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 3,456 ลบ.ม. 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

376 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานนาขาม ม.6 ต.พังทุย ที่สะดวก และปลอดภัย  3,300 ม.หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.น้ําพอง-อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

3,564 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

377 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานโสกมวง ม.4 ต.พังุทย-บาน ที่สะดวก และปลอดภัย  3,100 ม.หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หนองแวงดง ม.7 ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
จ.ขอนแกน 3,348 ลบ.ม. 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

378 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,900,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานดอนสวรรค ม.9 ต.บานขาม- ที่สะดวก และปลอดภัย  3,000 ม.หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถนนสายน้ําพองพระธาตุขามแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 3,240 ลบ.ม. 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

379 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานจําเริญ ม.4 ต.บานขาม ที่สะดวก และปลอดภัย  3,270 ม.หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.น้ําพอง-อ.ซําสูง จ.ขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

3,530 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

380 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานรักชาติ ม.16 ต.บัวใหญ - ที่สะดวก และปลอดภัย  3,200 ม.หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถนนสายน้ําพองพระธาตุขามแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 3,456 ลบ.ม. 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

381 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานเหลาใหญ ม.8 ต.บานขาม ที่สะดวก และปลอดภัย  3,200 ม.หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.น้ําพอง-บานดงซํา ม.7 ต.บานโนน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
อ.ซําสูง จ.ขอนแกน 3,456 ลบ.ม. 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

382 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม.ยาว 3,500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานโคกสวาง ม.3 ต.โคกสูง ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม.ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.อุบลรัตน-สายบานสระกุด ม.2 ไมนอยกวา 3,780 ลบ.ม.
ต.มวงหวาน อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

383 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม.ยาว 3,100 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานทากระเสริม ม.5 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม.ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ทากระเสริม อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน- ไมนอยกวา 3,348 ลบ.ม.
ถนนสายน้ําพองขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

384 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กบานโนนสะอาด ม.1 ที่สะดวก และปลอดภัย 349 ม.พื้นที่คอนกรีตไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โนนสะอาด-ทางหลวงหมายเลข 12 กวา 1,745 ตร.ม.
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

385 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กบานนาดี ม.9 ต.วังหินลาด- ที่สะดวก และปลอดภัย 349 ม.พื้นที่คอนกรีตไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ทางหลวง 228 อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน กวา 1,745 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

386 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม 10,000,000       มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลาดยางแบบผิวเรียบถายโอนในเขต ที่สะดวก และปลอดภัย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อําเภอภูเวียง โคกโพธิ์ไชย หนองเรือ
และอําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน
จํานวน 5 สาย 
สายที่ 1 ซอมแซมถนนลาดยางแบบ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 
ผิวเรียบสาย ขก 4036 แยกทางหลวง 1,231 ม. พื้นที่ลาดยาง
หมายเลข 2133-บานโพนเพ็ก ไมนอยกวา 7,386 ตร.ม.
อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน
สายที่ 2 ซอมแซมถนนลาดยางแบบ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 
ผิวเรียบสาย ขก 4107 บานโสกนาด-ี 1,173 ม. พื้นที่ลาดยาง
บานโนนงาม อ.โคกโพธิ์ไชย ไมนอยกวา 7,038 ตร.ม.
จ.ขอนแกน
สายที่ 3 ซอมแซมถนนลาดยางแบบ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 
ผิวเรียบสาย ขก 3050 บานหวาโงะ- 1,237 ม. พื้นที่ลาดยาง
บานดงนอย อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน ไมนอยกวา 7,422 ตร.ม.
สายที่ 4 ซอมแซมถนนลาดยางแบบ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 
ผิวเรียบสาย ขก 3112 บานดอนโมง- 1,237 ม. พื้นที่ลาดยาง
บานโนนฆอง อ.หนองเรือ ไมนอยกวา 7,422 ตร.ม.
จ.ขอนแกน
สายที่ 5 ซอมแซมถนนลาดยางแบบ ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 
ผิวเรียบสาย ขก 2046 แยกทางหลวง 1,196 ม. พื้นที่ลาดยาง
หมายเลข 12-บานปากชอง อ.บานฝาง ไมนอยกวา 7,176 ตร.ม.
จ.ขอนแกน

387 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กบานนาสีนวล ม.1 ต.ขัวเรียง ที่สะดวก และปลอดภัย 349 ม.พื้นที่คอนกรีตไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึงเทศบาล ต.โคกสูงสัมพันธ อ.ชุมแพ กวา 1,745 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

388 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุกบานฝายหิน ม.4 ต.วังหินลาด ที่สะดวก และปลอดภัย 3,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึง ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
จ.ขอนแกน 2,385 ลบ.ม. ปริมาตรดินถม

ไมนอยกวา 1,200 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

389 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานนิคม ม.9 ต.โคกสูง ที่สะดวก และปลอดภัย 2,000 ม.หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.อุบลรัตน-อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

2,160 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

390 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานปลาเซียม ม.7 ต.สําราญ ที่สะดวก และปลอดภัย 3,000 ม.หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เมือง จ.ขอนแกน-ถนนเลี่ยงเมือง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
(ขอนแกน-กาฬสินธุ) 3,240 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

391 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานกุดกระหนวน ม.3 ต.นาคํา- ที่สะดวก และปลอดภัย 2,000 ม.หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 2,160 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

392 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานโนนราศรี ม.2 ต.นาคํา ที่สะดวก และปลอดภัย 3,000 ม.หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.อุบลรัตน-ต.ดงเมืองแอม ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน 3,240 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

393 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานนาคํา ม.1 ต.นาคํา-ถนน ที่สะดวก และปลอดภัย 3,400 ม.หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ลาดยางทางหลวงชนบท อ.อุบลรัตน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
จ.ขอนแกน 3,672 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

394 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 9,600,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบสายทางหลวงหมายเลข 12- ที่สะดวก และปลอดภัย 4,510 ม. พื้นที่ลาดยาง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานรองสมอ ม.10 ต.โนนทัน ไมนอยกวา 36,080 ตร.ม.
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

395 โครงการซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 9,650,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบสายทางหลวงหมายเลข 2038 ที่สะดวก และปลอดภัย 4,500 ม. พื้นที่ลาดยาง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึงบานหินลาด ม.12 ต.โนนทอง ไมนอยกวา 36,000 ตร.ม.
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

396 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 1,200,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานพระพุทธบาท ม.6 ต.นาคํา- ที่สะดวก และปลอดภัย 1,900 ม.หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 2,052 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

397 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,185,000         
สายบานโนนราศรี ม.13 ต.คํามวง ที่สะดวก และปลอดภัย 1,500 ม. หนา 0.20 ม. มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
อ.เขาสวนกวาง-ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
จ.ขอนแกน 1,920 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

398 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 296 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กบานซําภูทองเหนือ ม.1 ที่สะดวก และปลอดภัย ม. มีพื้นที่คอนกรีตไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หวยมวง อ.ภูผามาน-ต.นาหนองทุม กวา 1,776 ตร.ม.
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

399 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว. 1,300,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานโนนราศรี ม.13 ต.คํามวง ที่สะดวก และปลอดภัย  1,700 ม หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เขาสวนกวาง-ต.พังทุย อ.น้ําพอง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
จ.ขอนแกน 2,176 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

400 โครงการกอสรางถนนลูกรังจากบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  6 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หนองเขื่อนชาง ม.6 ต.โนนทอง ที่สะดวก และปลอดภัย 3,000 ม. หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.หนองเรือ-บานถ้ําแข ม.8 ต.สงเปอย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 3,840 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

401 โครงการกอสรางถนนลูกรังจากบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  6 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ถ้ําแข ม.8 ต.สงเปอย อ.ภูเวียง- ที่สะดวก และปลอดภัย 3,000 ม. หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ทางหลวง 2038 จังหวัดขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

3,840 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

402 โครงการกอสรางถนนลูกรังจากบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  6 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
คึมชาติ ม.8 ต.ขนวน อ.หนองนาคํา- ที่สะดวก และปลอดภัย 2,500 ม. หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานกุดดุก ม.3 ต.ดินดํา อ.ภูเวียง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
จ.ขอนแกน 3,200 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

403 โครงการกอสรางถนนลูกรังจากบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  6 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
โคกกลาง ม.4 ต.หวาทอง-บานกุดดุก ที่สะดวก และปลอดภัย 2,500 ม. หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.4 ต.ดินดํา อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

3,328 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

404 โครงการกอสรางถนนลูกรังจากบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  6 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หนองเขื่อนชาง ม.6 ต.โนนทอง ที่สะดวก และปลอดภัย 2,000 ม. หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.หนองเรือ-บานโนนสวาง ม.10 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
ต.นาหวา อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 2,560 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

405 โครงการกอสรางถนนลูกรังจากบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  6 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หนองเขื่อนชาง ม.6 ต.โนนทอง ที่สะดวก และปลอดภัย 2,000 ม. หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.หนองเรือ-บานโคกไมงาม ม.7 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง 2,560 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

406 โครงการกอสรางถนนลูกรังจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  6 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
อุทยานแหงชาติภูเวียง-บานหนองขาม ที่สะดวก และปลอดภัย 2,000 ม. หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.1 ต.ในเมือง อ.เวียงเกา ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
จ.ขอนแกน 2,560 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

407 โครงการกอสรางถนนลูกรังจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  6 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
อุทยานแหงชาติภูเวียง-บานหนองดู ที่สะดวก และปลอดภัย 3,200 ม. หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.12 ต.ในเมือง อ.เวียงเกา ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
จ.ขอนแกน 4,096 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

408 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  6 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
จากสะพานลําน้ําบอง บานดินดํา ม.7 ที่สะดวก และปลอดภัย 5,800 ม. หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ดินดํา อ.ภูเวียง-ทางหลวง 2038 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
แยกบานโนนสวรรค ม.6 จ.ขอนแกน 7,424 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

409 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  6 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
จากอุทยานแหงชาติภูเวียง-บานนาตาด ที่สะดวก และปลอดภัย 2,000 ม. หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.6 (สายหนองหม-ีหนองสีเสียด) ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
ต.เขานอย อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 6,144 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

410 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  6 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
จากแยกบานคึมชาติ ม.8 ต.ขนวน ที่สะดวก และปลอดภัย 2,700 ม. หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.หนองนาคํา-ทางหลวงชนบท ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
หนองคําฝายหิน จ.ขอนแกน 3,456 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

411 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจร กวาง  6 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
จากบานโพนเพ็ก ม.7 ต.ภูเวียง- ที่สะดวก และปลอดภัย 2,500 ม. หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานเรือ ม.1 ต.บานเรือ อ.ภูเวียง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
จ.ขอนแกน 3,200 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

412 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,350 ม. 1,968,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุกทางหลวงหมายเลข 12- ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.ปริมาตรหินคลุก โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหอย ม.2 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ ไมนอยกวา 1,868 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

413 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 798 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ บานนาคํานอย ม.3 ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.วังหินลาด-ต.หนองไผ อ.ชุมแพ 4,788 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

414 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 2,350 ม. 1,968,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หินคลุกบานหวยอีเปาะ ม.3 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.ปริมาตรหินคลุก โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.นาหนองทุม อ.ชุมแพ-อ.ภูผามาน ไมนอยกวา 1,868 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

415 โครงการกอสรางถนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 699 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานหนองกุง ม.5 ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองเขียด-ทางหลวง ขก 3026 3,495 ตร.ม.
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

416 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 798 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ บานหนองหนามแทง ม.8 ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองเขียด - ทางหลวง 201 4,788 ตร.ม.
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

417 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 698 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานมิตรภาพ ม.9 ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โนนสะอาด - ทางหลวงหมายเลข กวา 3,490 ตร.ม.
12 อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

418 โครงการกอสรางถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เล็บเงือก ม.4 - หนองดินเหนียว ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โคกสําราญ อ.บานแฮด-อ.บานไผ ไมนอยกวา 2,783 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

419 โครงการกอสรางถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
โนนทัน ม.8 - ต.โนนสมบูรณ ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15  ม. ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.บานแฮด  จ.ขอนแกน - อ.โกสุม ไมนอยกวา 2,783 ลบ.ม.
พิสัย จ.มหาสารคาม (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

420 โครงการกอสรางถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ปาแดง ม.7 ต.โคกสําราญ อ.บานแฮด ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึง อ.บานไผ จ.ขอนแกน ไมนอยกวา 2,783 ลบ.ม.

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

421 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เล็บเงือก ม.4 - หนองกุดกวาง ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โคกสําราญ - เทศบาล ต.บานแฮด ไมนอยกวา 2,783 ลบ.ม.
อ.บานแฮด จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

422 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หนองเม็ก ม.4 - หนองกุดกวาง ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โคกสําราญ - เทศบาล ต.บานแฮด ไมนอยกวา 2,783 ลบ.ม.
อ.บานแฮด จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

423 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
โนนพันชาติ ม.10 - บานปามวง ม.9 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โคกสําราญ อ.บานแฮด - อ.พระยืน ไมนอยกวา 2,783 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

424 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
โนนพันชาติ ม.10 - หนองเลิงน้ําจอ ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โคกสําราญ - เทศบาล ต.บานแฮด ไมนอยกวา 2,783 ลบ.ม.
อ.บานแฮด จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

425 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ขามปอม ม.2 ต.หนองแซง อ.บานแฮด ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึง อ.บานไผ จ.ขอนแกน ไมนอยกวา 2,783 ลบ.ม.

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

426 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หนองเตา ม.3 ต.หนองแซง-ทางหลวง ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
แผนดินหมายเลข 2 อ.บานแฮด ไมนอยกวา 2,783 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

427 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หนองแซง ม.1-บานขอนสัก ม.6 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.หนองแซง อ.บานแฮด-อ.บานไผ ไมนอยกวา 2,783 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

428 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานดง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ม.6 ต.โคกสําราญ-ทางหลวงแผนดิน ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หมายเลข 2 อ.บานแฮด จ.ขอนแกน ไมนอยกวา 2,783 ลบ.ม.

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

429 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานดง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ม.6 ต.โคกสําราญ-ถนนสายบานโคก ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
สําราญ-บานหนองหัวชาง อ.บานแฮด ไมนอยกวา 2,783 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

430 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
หนองเกี่ยว ม.3-บานทางพาดปอแดง ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.12 ต.โคกสําราญ อ.บานแฮด- ไมนอยกวา 2,783 ลบ.ม.
อ.บานไผ จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

431 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานแฮด เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ม.2 ต.บานแฮด-บานดง ม.6 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โคกสําราญ อ.บานแฮด จ.ขอนแกน ไมนอยกวา 2,783 ลบ.ม.

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

432 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 3,480 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานหวยหินลาด ม.4 ต.มวงหวาน ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน-ทางหลวง ไมนอยกวา 3,758 ลบ.ม.
แผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

433 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 338 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กพรอมรางระบายน้ํา ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. มีพื้นที่คอน โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถนนโนนมวง ต.ศิลา -ถนนโนนเรือง กรีตไมนอยกวา 1,690
ต.บานคอ อ.เมือง จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

434 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 338 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานดอนยาง ม.16 ต.ศิลา- ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. มีพื้นที่คอน โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหัวถนน ม.5 ต.พระลับ อ.เมือง กรีตไมนอยกวา 1,690
จ.ขอนแกน ตร.ม.

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

435 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,600 ม. 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโนนมวง ต.ศิลา -ถนนเลี่ยงเมือง ที่สะดวก และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เมือง จ.ขอนแกน ลูกรังไมนอยกวา 1,264

ลบ.ม.
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

436 โครงการกอสรางผิวจราจรลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1.50 ม. 1,900,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
แอสฟลตคอนกรีต สายบานเกาคอ  ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.3 ต.สระแกว - บานโนนทอน คสล.ไมนอยกวา 7,500
ต.ดอนดู  อ.เปอยนอน จ.ขอนแกน ตร.ม.

437 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 699 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กบานปาเปอย ม.1 ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โนนสมบูรณ เชื่อมบานนางอง 3,495 ตร.ม.
ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

438 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 699 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กบานโคกกลาง ม.6 ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โนนสมบูรณ เชื่อมบานขามปอม 3,495 ตร.ม.
ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

439 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 600 ม. 1,900,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กเชื่อมระหวางบานโพธิ์ - ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เขตเทศบาล ต.บานโตน อ.พระยืน 3,000 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

440 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 600 ม. 1,900,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กเชื่อมระหวางคลองสงน้ํา ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหัน ม.8 - บานหนองทุมมน 3,000 ตร.ม.
ม.5 ต.ขามปอม อ.พระยืน จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

441 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 9 เมตร ยาว 710 ม. 1,997,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
คอนกรีตถนนสายกฤษฎานคร ที่สะดวก และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี โครงขายที่ไดมาตรฐาน
(พระยืน - โนนบอ) บานพระยืน ม. 2 พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา
ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแกน 6,390 ตร.ม.

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

442 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 4 ม. ยาว 880 ม. หนา 1,689,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กเสนบานเปา ม.3 ที่สะดวก และปลอดภัย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานไผ เชื่อม ชุมชนบานเกิ้ง เขต ไมนอยกวา 3,520 ตร.ม.
เทศบาลเมืองบานไผ อ.บานไผ (รายละเอียดตาม
จ.ขอนแกน แบบแปลนที่กําหนด)

443 โครงการกอสรางผิวจราจรลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
(เคฟซิล) สายบานพระเจา ต.ทางขวาง ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึงทางหลวงชนบท สาย 2065 กวา 3,000 ตร.ม. 
ต.แวงนอย อ.แวงนอย  จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

444 โครงการกอสรางผิวจราจรลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 500 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
(เคฟซิล)สายบานโคกสงา ต.ทางขวาง ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.แวงนอย จ.ขอนแกน - บานเหลิ่งหิน กวา 3,000 ตร.ม. 
ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

445 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 500 ม. 1,500,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็กจากสามแยกบาน ที่สะดวก และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย โครงขายที่ไดมาตรฐาน
คลองเจริญ - ฝายโคนโลน กวา 3,000 ตร.ม. 
ต.ละหานนา อ.แวงนอย  จ.ขอนแกน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่กําหนด)

446 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 480 ม. 1,238,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายวัดปาศรัทธาธรรม - ที่สะดวก และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานนาจาน ม.10 ต.แวงนอย คอนกรีตไมนอยกวา
อ.แวงนอย จ.ขอนแกน 2,400 ตร.ม. 

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

447 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,189,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายเชื่อมทางหลวง 2065 ที่สะดวก และปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ถึงหนองทําเลปาชาบานโคกสี ม. 6 คอนกรีตไมนอยกวา 
ต.แวงนอย อ.แวงนอย จ.ขอนแกน 2,500 ตร.ม. 

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

448 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ทรายมูล ม.2 - แยกทางหลวงชนบท ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,700  ม. สูง 0.60 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ขก 4007 ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
จ.ขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

4,625 ลบ.ม.
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

449 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 1,526,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เคพซิล (Cape Seal) จากถนน ที่สะดวก และปลอดภัย 900 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ลาดยางเดิม บานโสกหาง ม.9 , ไมนอยกวา 5,400 ตร.ม. 
บานโนนอุดม ม.6 ต.นาหวา อ.ภูเวียง บดอัดดินเดิม , บดอัดดิน
จ.ขอนแกน ลูกรังรองพื้น หนา 0.15 ม. 

และลงหินคลุกบดอัดแนน
 0.15 ม.
(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

450 โครงการปรับปรุงซอมแซมชั้นพื้นทาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 1,600 ม. 1,560,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ถนนสายบานหนองทุม ม. 2 - เชื่อม ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. บดอัดแนน โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานโคกสงา ต.บานเรือ อ.ภูเวียง หรือปริมาตรหินคลุกไมนอย
จ.ขอนแกน กวา 1,920 ลบ.ม.

(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

451 โครงการปรับปรุงซอมแซมชั้นพื้นทาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 1,460,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ถนนสายบานกุดดุก ม.3 - เชื่อม ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานคึมชาติ ต.ขนวน อ.ภูเวียง หินคลุกไมนอยกวา 1,800
จ.ขอนแกน ลบ.ม. บดอัดแนน
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

452 โครงการซอมสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม.ยาว 525 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายจากอุทยานแหงชาติ ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ภูเวียง-ซําบักลอ ต.ในเมือง อ.เวียงเกา 3,150 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

453 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม.ยาว 525 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายจาก บานเมืองเกาพัฒนา ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.1 ต.เมืองเกาพัฒนา-บานหนองคู ม.7 3,150 ตร.ม.
ต.ในเมือง อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

454 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม.ยาว 525 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายจากอุทยานแหงชาติภูเวียง ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
 -บานหนองคู ม.7ต.ในเมือง อ.เวียงเกา 3,150 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

455 โครงการกอสรางถนน คสล. สายจาก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม.ยาว 343 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานเมืองใหม ม.6 (หนา สภ.เวียงเกา) ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีต โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ในเมือง-บานหนองนอย ม.5 ต.เมือง ไมนอยกวา 1,715 ตร.ม.
เกาพัฒนา อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

456 โครงการซอมสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 7 ม.ยาว 200 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายทางหลวงชนบท ขก 2178 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.พื้นที่คอนกรีต โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ชวง บานโสกหาด ม.9 ต.วังเพิ่ม ไมนอยกวา 2,500 ตร.ม.
อ.สีชมพู จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

457 โครงการซอมสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 7 ม.ยาว 200 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายทางหลวงชนบท ขก 3019 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.พื้นที่คอนกรีต โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ชวง บานวังมน ม.2 ต.สีชมพู อ.สีชมพู ไมนอยกวา 2,500 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

458 โครงการซอมสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 7 ม.ยาว 200 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายทางหลวงชนบท ขก 3042 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.พื้นที่คอนกรีต โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ชวง บานหนองปลาซิว ม.1 ต.ภูหาน ไมนอยกวา 2,500 ตร.ม.
อ.สีชมพู จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

459 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายทางหลวงชนบท ขก 2037 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ชวง บานสันติสุข ม.6 ต.หนองแดง (รายละเอียดตามแบบ
อ.สีชมพู จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

460 โครงการซอมสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายทางหลวงชนบท ชวงบาน ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ศรีสุข ม.13 ต.ศรีสุข-เขตติดตอ (รายละเอียดตามแบบ
ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

461 โครงการซอมสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายทางหลวงชนชท ขก 2012 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองตาไก ม.5 ต.สีชมพู - บาน (รายละเอียดตามแบบ
ทาชางนอย ม.2 ต.บริบูรณ อ.สีชมพู แปลนที่กําหนด)
จ.ขอนแกน

462 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 262 ม. 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานโนนลาน - บานซําจาน ที่สะดวก และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานคอ อ.เมือง จ.ขอนแกน 1,572 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

463 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 262 ม. 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานวังตอ ม.10 ต.บานคอ เชื่อม ที่สะดวก และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานสระกุด ต.มวงหวาน อ.น้ําพอง 1,572 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

464 โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,600 ม. 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
คําบอนต.โคกสูง -บานจระเข ต.ทุงโปง ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน ไมนอยกวา  1,264 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

465 โครงการกอสรางถนนลาดยางเชื่อม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 500 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ระหวางบานชีวังแคน ม.13 และ ม.7 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. ลงหิน โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานโจด ต.บานกุดเคา อ.มัญจาคีรี คลุกไหลทางขางละ
จ.ขอนแกน 0.50 ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

466 โครงการกอสรางถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 5 ม. ยาว 1,600 ม. 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโนนเชือก ม.7- บานจําเริญ ม.4 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานขาม อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน ไมนอยกวา  1,264 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

467 โครงการซอมสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 262 ม. 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายบานเหลา ม.3 ที่สะดวก และปลอดภัย มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานเหลา อ.บานฝาง-บานหนองคู 1,572 ตร.ม.
ม.8 ต.บานหวา อ.เมือง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

468 โครงการซอมสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 900 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายบานหนองแวง ม.7 ที่สะดวก และปลอดภัย หนา 0.15 ม.พื้นที่ลาดยาง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานเหลา-เขต ต.บานฝาง อ.บานฝาง ไมนอยกวา 2,200 ตร.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

469 โครงการซอมสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ จาก บานถ้ําแข ม.8 ต.สงเปอย-ที่สะดวก และปลอดภัย ไหลทางขางละ 1 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานโคกไมงาม ม.7 ต.หนองกุงธนสาร พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา
อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 2,000 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

470 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม.ยาว 605 ม.หรือมี 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานสวาง ม.3 ต.โนนธาตุ เชื่อม ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ตอเขต ต.เมืองโดนอ.ประทาย 3,630 ตร.ม.
จ.นครราชสีมา (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

471 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบผิว เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม.ยาว 500 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เรียบ สายบานหนองหญาปลอง ม.2 ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ซับสมบูรณ-บานหนองหญารังกา 2,800 ตร.ม.
ม.5  ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

472 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม กวาง 6 ม.ยาว 500 ม. 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ผิวเรียบ สายบานหนองแปน ที่สะดวก และปลอดภัย พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
 ม.9  ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี- 2,800 ตร.ม.
บานชีกกคอ  ม.7 ต.เมืองเพีย (รายละเอียดตามแบบ
อ.บานไผ จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด)

473 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เชื่อมระหวางตําบล บานโนนกลวย ที่สะดวก และปลอดภัย 1,100 ม.หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.6 ต.บานแฮด อ.บานแฮด (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

474 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เชื่อมระหวางตําบลบานแฮด ม.2 ที่สะดวก และปลอดภัย 194 ม.หรือมีพื้นที่ลาดยาง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานแฮด - ถนนมิตรภาพ ม.1 ไมนอยกวา 970 ตร.ม.
ต.บานแฮด อ.บานแฮด จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)
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475 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็กเชื่อมระหวาง ต.บานหวยมวง ที่สะดวก และปลอดภัย 344 ม.หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.5 ต.หนองแซง - บานแฮด (รายละเอียดตามแบบ
ม.1 ต.หนองแซง อ.บานแฮด แปลนกําหนด)
จ.ขอนแกน

476 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็กเชื่อมระหวางหมูบาน ที่สะดวก และปลอดภัย 344 ม.หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานขอนสัก ม.6 - บานขามปอม (รายละเอียดตามแบบ
ม.2 ต.หนองแซง อ.บานแฮด แปลนกําหนด)
จ.ขอนแกน

477 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็กเชื่อมระหวาง ต.โนนสมบูรณ ที่สะดวก และปลอดภัย 344 ม.หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.6 - ต.โนนสมบูรณ - ต.บานแฮด (รายละเอียดตามแบบ
 อ.บานแฮด จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

478 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีเสนทางการ ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานโคกกลาง ม.12 ต.วังชัย-ต.น้ําพอง คมนาคมที่สะดวกในการสัญจร 3,500 ม.หนา 0.20 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน และขนสงผลิตผล ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

3,780 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

479 โครงการกอสรางถนนน้ําลนผานขาม เพื่อใหราษฎรมีเสนทางการ ผิวจราจรกวาง 4 ม. ยาว 800,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลําหวยบานหนองเตา ม.3 ตําบล คมนาคมที่สะดวกในการสัญจร 13.00 ม.สูง 2 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
หนองแซงเชื่อมตอบานวังหวา ม.8,11 และขนสงผลิตผล (รายละเอียดตามแบบ
ต.บานแฮด อ.บานแฮด จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

480 โครงการกอสรางถนนน้ําลนผานขาม เพื่อใหราษฎรมีเสนทางการ ผิวจราจรกวาง 4 ม. ยาว 800,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลําหวยบานขามเปย ม.5 ต.บานแฮด คมนาคมที่สะดวกในการสัญจร 13.00 ม.สูง 2 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เชื่อมตอบานโนนสมบูรณ ม.10,11 และขนสงผลิตผล (รายละเอียดตามแบบ
ต.โนนสมบูรณ อ.บานแฮด แปลนกําหนด)
จ.ขอนแกน
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481 โครงการกอสรางถนนลาดยางสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานบะยาว ม.6,9 ต.หนองบัว - ที่สะดวก และปลอดภัย 1,500 ม.หรือพื้นที่ลาดยาง โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.โคกงาม อ.บานฝาง จ.ขอนแกน ไมนอยกวา 7,500 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

482 โครงการกอสรางถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ผิวจราจรกวาง 597,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานเหลา - บานสระแกว ม.4 ที่สะดวก และปลอดภัย 4 ม. ยาว 1,100 ม.หนา โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานฝาง อ.บานฝาง จ.ขอนแกน 0.15 ม.ชวงที่ 2 ผิวจราจร

กวาง 5 ม. ยาว 600 ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

483 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 530,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สายบานปาหวายนั่ง หมูที่ 1,2 ที่สะดวก และปลอดภัย 3,600 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ปาหวายนั่ง อ.บานฝาง - ต.โคกสูง (รายละเอียดตามแบบ
อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

484 โครงการกอสรางถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 536,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานวังโพน ม.6 ต.ปามะนาว ที่สะดวก และปลอดภัย 1,600 ม. หนา 0.15 โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.บานฝาง - ต.พระยืน อ.พระยืน (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

485 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 4 ม.ยาว 1,700,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานหนองหิน ม.22 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 850 ม.หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ศิลา ถนนเลี่ยงเมืองขอนแกน ปละ 840 ม.
กาฬสินธุ (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

486 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 4 ม.ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายบานโกทา ม.25 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,520 ม.หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ศิลา - บานโนนชัย เทศบาลนคร ปละ 840 ม.
ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)
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487 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 4 ม.ยาว 832,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก สายอนุบาล 3 พี่นอง ที่สะดวก และปลอดภัย 1,200 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานโนนมวง ม.12 - ถนนเลี่ยงเมือง ปละ 400 ม.
อ.เมือง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

488 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 338 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก สายขางพุทธมณฑล บานศิลา ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หนา 0.15 ม.มีพื้นที่คอน โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.1 - ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแกน กรีตไมนอยกวา 1,690 ตร.ม

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

489 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 338 1,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เหล็ก บานศิลา ม.1- บานหนองกุง ที่สะดวก และปลอดภัย ม. หนา 0.15 ม.มีพื้นที่คอน โครงขายที่ไดมาตรฐาน
(พื้นที่เขต 9) สายคุมดอนปูตา - กรีตไมนอยกวา 1,690 ตร.ม
ปากซอยจินดาโรจน ต.ศิลา อ.เมือง (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

490 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ถนนลํา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เลียงผลผลิตทางการเกษตร บานดอน ที่สะดวก และปลอดภัย 1,600 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ยาง ม.16 ต.ศิลา - บานหัวถนน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแกน 1,264 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

491 โครงการกอสรางถนนลูกรังถนนลํา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เลียงผลผลิตทางเกษตร บานดงพอง ที่สะดวก และปลอดภัย 1,600 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ม.10 ต.ศิลา - บานสงเปอย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา
ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน 1,264 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)
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492 โครงการกอสรางถนนลูกรังถนนหลัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 4 ม.ยาว 648,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
คันคลองชลประทานสายใหญ ที่สะดวก และปลอดภัย 2,100 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองหิน ม.22 ต.ศิลา - บาน (รายละเอียดตามแบบ
อัมพวัน ต.สําราญ อ.เมือง จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

493 โครงการกอสรางถนนลูกรังถนนสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
โนนมวง ม.12 - ถนนเลี่ยงเมือง ที่สะดวก และปลอดภัย 1,600 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,264 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

494 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ถนนสาย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
โนนมวง ม.3 - ถนนเลี่ยงเมือง ต.ศิลา ที่สะดวก และปลอดภัย 1,600 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
อ.เมือง จ.ขอนแกน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

1,264 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

495 โครงการกอสรางถนนลาดยางเกษตร เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
กาวหนาเชื่อมถนนสายหลัก ที่สะดวก และปลอดภัย 6,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บ.หวยเตย ม.9 ต.ทาพระ อ.เมือง (รายละเอียดตามแบบ
จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

496 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาด เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ยาง ต.บานหวา อ.เมือง จ.ขอนแกน ที่สะดวก และปลอดภัย 6,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

497 โครงการกอสรางถนนลาดยางเชื่อม เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 6 ม.ยาว 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ระหวางบานเหลานางาม ม.10 ที่สะดวก และปลอดภัย 6,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
ต.บานหวา อ.เมือง จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่

498 โครงการกอสรางสะพานขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจร 7 ม. 2,000,000         มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
บานหวา ม.2 ต.บานหวา อ.เมือง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 22 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนกําหนด)

499 โครงการกอสรางถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม.ยาว 772,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
สวางหนองแก ม.5 ต.ขัวเรียง เชื่อม ที่สะดวก และปลอดภัย 2,000 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานโคกมวง ม.6,7,8 ต.ขัวเรียง (รายละเอียดตามแบบ
 อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

500 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 5 ม. 500,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
เสริมเหล็ก บานหอย ม.2 ต.โนนอุดม ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
เชื่อมเทศบาลโคกสูงสัมพันธ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน นอยกวา 75 ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนกําหนด)

501 โครงการกอสรางถนนสําหรับใหน้ํา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 4 ม. 770,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลนผาน คสล. ขามลําหวยอีเฒา ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 13 ม. คันทางสูง 2 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหนองหวาย ม.5 ต.หนองไผลอม- (รายละเอียดตามแบบ
ต.หนองสองหอง อ.หนองสองหอง แปลนกําหนด)
จ.ขอนแกน

502 โครงการกอสรางถนนสําหรับใหน้ํา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ผิวจราจรกวาง 4 ม. 770,000            มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง กองชาง
ลนผาน คสล. ขามลําหวยอีหลอด ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 13 ม. คันทางสูง 2 ม. โครงขายที่ไดมาตรฐาน
บานหัวขัว ม.3 ต.หนองเม็ก-ต.สําโรง (รายละเอียดตามแบบ
อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน แปลนกําหนด)

335,467,000     237,498,400     253,851,000     รวม  502  โครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย

หนวยงาน
2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการคนพันธุใหม ขับขี่ปลอดภัย เพื่อใหประชาชนมีความรู ความ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ 350,000        350,000      350,000      รอยละของผูเขารวมอบรม กองกิจการ

มีวินัยจราจร เขาใจเกี่ยวกับวินัยจราจร และ การภายในสถานีขนสง ขนสง

สามารถขับขี่อยางปลอดภัย ผูโดยสาร ทั้ง 4 สถานี

2 โครงการชาวประชารวมใจ หางไกล เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกใน จัดกิจกรรมอบรมใหแก 800,000        800,000      800,000      รอยละของอุบัติเหตุที่ลดลง กองกิจการ

จากอุบัติเหตุ การใชรถใชถนน ทําใหเกิด ประชาชนในเขตจังหวัด ขนสง

อุบัติเหตุลดนอยลง ขอนแกน

3 โครงการสัมมนาการมีสวนรวม เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ ผูประกอบการภายใน 150,000        150,000      150,000      รอยละของระดับความพึงพอใจ กองกิจการ

ในการพัฒนาสถานีขนสงผูโดยสาร ผูประกอบการ และประชาชนในการ สถานีขนสงผูโดยสาร ของประชาชนผูใชบริการสถานี ขนสง

พัฒนาสถานีขนสง ทั้ง 4 สถานี ขนสงฯ ไมนอยกวา 85%

4 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหประชาชนมีความรู ความ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ 4,050,000     300,000      300,000      รอยละของผูเขารวมอบรม กองกิจการ

ขับขี่ปลอดภัยเสริมสรางวินัยจราจร เขาใจเกี่ยวกับวินัยจราจร และ การภายในสถานีขนสง ขนสง

อําเภอเมือง สามารถขับขี่อยางปลอดภัย ผูโดยสาร ทั้ง 4 สถานี

5 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ พัฒนาประสิทธิภาพ 250,000        250,000      250,000      รอยละของระดับความพึงพอใจ กองกิจการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการสถานี ปฏิบัติงานและการใหบริการ บุคลากรใหบริการของ ของประชาชนผูใชบริการสถานี ขนสง
ขนสงผูโดยสาร สถานีขนสงผูโดยสาร สถานีขนสงผูโดยสาร ขนสงฯ ไมนอยกวา 85%

ทั้ง  4 สถานี

6 โครงการเสริมสรางมาตรการ เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยภายใน จัดหาวัสดุ อุปกรณ และ 150,000        150,000      150,000      รอยละของระดับความพึงพอใจ กองกิจการ
ความปลอดภัยในสถานีขนสง สถานีขนสงผูโดยสารใหกับประชาชน ติดตั้งเครื่องหมายและ ของประชาชนผูใชบริการสถานี ขนสง
ผูโดยสาร ผูใชบริการ สัญญาณจราจร อื่น ๆ ใน ขนสงฯ ไมนอยกวา 85%

สถานีขนสงผูโดยสาร
ทั้ง 4 สถานี

เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย

หนวยงาน
2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบเปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

7 โครงการจัดระบบจราจรภายใน เพื่อติดตั้งและซอมแซมเครื่องหมาย สถานีขนสงผูโดยสาร 4 200,000        200,000 200,000      รอยละของระดับความพึงพอใจ กองกิจการ
สถานีขนสงผูโดยสาร สัญญาณจราจร ปายเตือน ปายบังคับ สถานี ของประชาชนผูใชบริการสถานี ขนสง

ไฟสองสวาง งานตีเสนจราจร งาน ขนสงฯ ไมนอยกวา 85%
ตีชองเสนจราจรและสัญลักษณบน
พื้นผิวจราจรใหอยูในสภาพที่
สมบูรณ ชัดเจน ทําใหการจัดระบบ
จราจรสะดวก

8 โครงการชาวแวงนอยปลอดภัย เพื่อใหประชาชนมีความรู ความ  -ประชาชนในเขตอําเภอ 400,000        -                -                รอยละของอุบัติเหตุที่ลดลง กองกิจการ
มีวินัย ถูกกฎจราจร เขาใจเกี่ยวกับวินัยจราจร และ แวงนอย ขนสง

ปฏิบัติใหถูกกฎจราจร

9 โครงการรูทันกฎ ลดอุบัติเหตุ ใสใจ เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึกใน จัดกิจกรรมอบรมใหแก 350,000        -                -                รอยละของอุบัติเหตุที่ลดลง กองกิจการ

เพื่อนรวมทาง อําเภออุบลรัตน การใชรถใชถนน ทําใหเกิด ประชาชนในเขตพื้นที่ ขนสง

อุบัติเหตุลดนอยลง อําเภออุบลรัตน

10 โครงการกอสรางอาคารที่พัก เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก อาคารขนาด 2 ชั้น พรอม 46,000,000    -                -                รอยละความพึงพอใจของ กองกิจการ

ผูโดยสาร สถานีขนสงผูโดยสาร และปลอดภัย ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชนผูใชบริการสถานี ขนสง

จังหวัดขอนแกน แหงที่ 3 โดยรอบอาคาร ขนสงไมนอยกวา 85%
(หลังที่ 2)

11 โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา เพื่อใหประชาชนไดรับความ งานซอมแซมหองน้ํา 300,000        -                -                รอยละของระดับความพึงพอใจ กองกิจการ

ภายในสถานีขนสงผูโดยสาร สะดวก ในการใชหองสุขา อาคาร 1 ประกอบดวย ของประชาชนผูใชบริการสถานี ขนสง

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน งานรื้อชุดสุขภัณฑ พรอม ขนสงไมนอยกวา 85%
ติดตั้งใหม พรอมระบบ
เซนเซอรชําระน้ําอัตโนมัติ
งานรื้อชุดประตู-หนาตาง 
พรอมติดตั้งใหม งาน
ปรับปรุงซอมแซมระบบ
สุขาภิบาล
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย

หนวยงาน
2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบเปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

11 โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา อาคาร 2 ประกอบดวย
ภายในสถานีขนสงผูโดยสาร งานรื้อประตู PVC พรอม
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน (ตอ) ติดตั้งใหม งานซอมแซม

อุปกรณสุขภัณฑที่ชํารุด
และซอมแซมอุปกรณ
หอถังสูง 

12 โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา เพื่อใหประชาชนไดรับความ ปรับปรุงพื้นและผนัง 350,000        -                -                รอยละของระดับความพึงพอใจ กองกิจการ

ภายในสถานีขนสงผูโดยสาร สะดวก ในการใชหองสุขา กระเบื้องเดิมเปนปูกระเบื้อง ของประชาชนผูใชบริการสถานี ขนสง

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน เซรามิค พื้นที่ไมนอยกวา ขนสงไมนอยกวา 85%
152 ตร.ม. เปลี่ยนชอง
เกล็ดระบายอากาศ อุปกรณ
ชุดล็อคประตู เปลี่ยนฝา
เพดาน ขนาดพื้นที่ไมนอย
กวา 60 ตร.ม. กั้นผนังหอง
เก็บของ เปลี่ยนสุขภัณฑ
และระบบไฟฟาแสงสวาง
อุปกรณ 

13 โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา เพื่อใหประชาชนไดรับความ งานรื้อพื้น, ผนังกระเบื้อง 380,000        -                -                รอยละของระดับความพึงพอใจ กองกิจการ

ภายในสถานีขนสงผูโดยสาร สะดวก ในการใชหองสุขา เซรามิกใหม พื้นที่ไมนอย ของประชาชนผูใชบริการสถานี ขนสง

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน กวา 230 ตร.ม. งานเปลี่ยน ขนสงไมนอยกวา 85%
สุขภัณฑใหม งานซอมแซม
ระบบประปา งานรื้อชุด
ประตูหนาตางพรอมติดตั้ง
ใหม งานติดตั้งระบบไฟฟา
งานทาสี พื้นที่ไมนอยกวา
300 ตร.ม.
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย

หนวยงาน
2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบเปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 1.เพื่อกระตุนใหผูคางชําระภาษีรถ  -ผูใชรถยนตที่คางชําระ 632,000        -                -                รอยละของผูมาชําระภาษีรถ สํานักงาน
การจัดเก็บภาษีคางชําระ มาชําระภาษีที่คางชําระ ภาษีรถ ในเขตจังหวัด ที่คางชําระ ขนสงจังหวัด
(อุดหนุนสํานักงานขนสงจังหวัด 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ขอนแกน ขอนแกน
ขอนแกน) ภาษีรถมากยิ่งขึ้น (กองกิจการ

3.เพื่อใหบริการออกรับชําระภาษี ขนสง)
สําหรับประชาชนในทองถิ่นหางไกล

54,362,000    2,200,000   2,200,000   รวม  14 โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการถางปาและตัดวัชพืช เพื่อปรับสภาพสองขางทาง  -จัดการกับสิ่งบดบัง 200,000        200,000        200,000        จํานวนพื้นที่ที่ดําเนินการ กองชาง
สองขางทางถนนลาดยาง ถนนในความรับผิดชอบใหมี ทัศนวิสัยถนนสองขางทาง

ภูมิทัศนที่เหมาะสมในการใชถนน ในความดูแลรับผิดชอบ
ของ อบจ.ขอนแกน พื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา
200,000 ตร.ม.

2 โครงการปองกันและบรรเทา  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก  -จัดอบรมอาสาสมัคร 2,800,000     3,000,000     3,000,000     จํานวนผูผานการอบรม กองชาง
สาธารณภัยจังหวัดขอนแกน เครือขายอาสาสมัครกูชีพใน กูชีพกูภัยใน 26 อําเภอ
2.1 ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 26 อําเภอ 2 รุน ๆ ละ 100 คน
เครือขายอาสาสมัครกูชีพกูภัย
2.2 สนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค  -เพื่อชวยเหลือบรรเทาความ  -แจกจายน้ําอุปโภค จํานวนราษฎรที่ไดรับความ
แกราษฎรที่ประสบปญหาภัยแลง เดือดรอนแกราษฎรผูประสบ บริโภคแกราษฎรที่ประสบ ชวยเหลือ
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยใน 26 อําเภอ ปญหาใน 26 อําเภอ
2.3 ฝกอบรมปองกันและระงับ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ  -จัดอบรม 1 รุน 80 คน จํานวนผูผานการอบรม
อัคคีภัยเบื้องตน ปองกันและระงับอัคคีภัย

แกอาสาสมัครปองกันภัย
2.4 สนับสนุนเครื่องสูบน้ําเพื่อ  -เพื่อชวยเหลือและบรรเทา  -สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา รอยละของความพึงพอใจ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเดือดรอนแกราษฎรที่ แกชุมชนที่ประสบอุทกภัย ของผูรับบริการ

ประสบอุทกภัย ใน 26 อําเภอ
2.5 พัฒนาบอบาดาล  -เพื่อชวยเหลือและบรรเทา  -ซอมแซมและพัฒนา รอยละของความพึงพอใจ

ความเดือดรอนของราษฎรที่ บอบาดาลในความ ของผูรับบริการ
ประสบปญหาภัยแลงไดมีน้ําใช รับผิดชอบ จํานวนไม
เพื่อการอุปโภคบริโภคอยาง นอยกวา 150 บอ
เพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

3 โครงการเสริมสรางมาตรการ  เพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนน  -ติดตั้งเครื่องหมายและ 1,000,000     1,000,000     1,000,000     จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ กองชาง
ความปลอดภัยทางถนน และอํานวยความสะดวกใน สัญญาณจราจร ปายเตือน จราจรลดลง

การเดินทางแกผูใชรถใชถนน ปายบังคับ ไฟสองสวาง
ที่อยูในความรับผิดชอบ ตีเสนจราจรและสัญลักษณ

บนพื้นถนน
 -ติดตั้งอุปกรณอํานวย
ความปลอดภัยอื่น ๆ
ในถนนในความรับผิดชอบ

4 โครงการคนรุนใหมรูทัน เพื่อเตรียมบุคลากรและหนวย  -อบรมเชิงปฏิบัติการให         250,000         250,000         250,000 เยาวชนและประชาชนใน กองชาง
สาธารณภัย งานองคกรใหมีความพรอมใน ความรูดานสาธารณภัย จังหวัดขอนแกนมีความรูดาน

การระดมสรรพกําลังทางการ  -จัดทําบอรดประชา การปองกันและบรรเทา
แพทย และการสาธารณสุข สัมพันธ สาธารณภัย
ใหสามารถตอบสนองความตอง  -จัดพิมพแผนพับประชา
การในสภาวะเกิดภัย สัมพันธ

5 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อเปนการระบายน้ํา ปองกัน กวางภายนอก 0.65 ม. 674,000        มีรองระบายน้ําที่ไดมาตรฐาน กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กรางยู น้ําทวมขังบริเวณถนน ลึกภายนอก 0.65 ม.
(ระบบแรงดึง) สายบานโนนตุน ยาวรวม 226 ม.
ม.15 ต.เมืองกา - เขตเทศบาล
นครขอนแกน อ.เมือง 
จ.ขอนแกน

6 โครงการขึ้นทะเบียนทางหลวง  เพื่อขึ้นทะเบียนทางหลวง  -จัดทําปายบอกเสนทาง -              1,000,000     1,000,000     จํานวนถนนที่ไดรับถายโอน กองชาง
ชนบทที่ไดรับการถายโอนภารกิจ ที่ไดรับการถายโอนใหอยูใน จํานวน 60 เสนทาง ๆ ละ
บํารุงรักษาจากแผนและขั้นตอน ความรับผิดชอบดูแลของ 2 ปาย
กระจายอํานาจ อบจ.ขอนแกน  -จัดทําคาหลักกิโลเมตร

จํานวน 100 หลัก

7 โครงการขุดจาะบอบาดาล  -เพื่อชวยเหลือและบรรเทา  -เจาะบอบาดาล -              1,000,000     1,000,000      -จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับ กองชาง
โดยเครื่องจักรกลองคการบริหาร ความเดือดรอนของราษฎรที่ จํานวน 5 บอ การขุดลอก
สวนจังหวัดขอนแกน ประสบปญหาภัยแลงไดมีน้ําใช

เพื่อการอุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

8 โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตบล็อก กอสรางรั้วคอนกรีตบล็อก ศูนยเครื่องจักรกล -              458,000        -              รอยละความสําเร็จของ กองชาง
สูง 2 ม. ยาว 300 ม. องคการบริหารสวน การดําเนินงาน

จังหวัดขอนแกน

9 กอสรางโรงจอดรถยนตพรอม กอสรางโรงจอดรถพรอมลาน ศูนยเครื่องจักรกล -              1,400,000     -              รอยละความสําเร็จของ กองชาง
ลานคอนกรีต คอนกรีตขนาดกวาง 6x30 ม. องคการบริหารสวน การดําเนินงาน

จํานวน 4 จุด จังหวัดขอนแกน

10 กอสรางทอระบายน้ําพรอม กอสรางทอระบายน้ําพรอม ศูนยเครื่องจักรกล -              270,000        -              รอยละความสําเร็จของ กองชาง
บอพัก บริเวณอาคารบานพัก บอพัก บริเวณอาคารบานพัก องคการบริหารสวน การดําเนินงาน

ภายในศูนยเครื่องจักรกลฯ จังหวัดขอนแกน

4,924,000     8,578,000     6,450,000     รวม  10  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน 1.เพื่อเพิ่มความสวยงามและ  -ปลูกตนไมยืนตนบังแดด บริเวณ 100,000          รอยละความพึงพอใจ สํานักปลัดฯ
ภายในสนามกีฬาจังหวัด ความสะดวกในการบํารุงรักษา หนาอาคารอํานวยการ (ทางเขา ของผูมาใชบริการสนาม
ขอนแกน 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายใน สนามกีฬา) บริเวณทางโคงใต กีฬา

สนามกีฬาใหเปนที่พึงพอใจ ตนโพธิ์ ไปถึงประตูทางเขาดาน
สําหรับประชาชนที่มาใชสนาม หลังสนามและบริเวณตามแนว

ฟุตบาทรอบสนามกีฬา

2 โครงการติดตั้งอุปกรณปองกัน เพื่อปองกันนกพิราบ และการ  -ติดตั้งอุปกรณ รุน Modern-WSA 350,000           -รอยละความพึงพอใจ สํานักปลัดฯ
นกพิราบ อัฒจันทรสระวายน้ํา แพรเชื้อไขหวัดนกจากนกพิราบ กําจัดจุดเกาะใตหลังคาและขอบ ของผูมาใชบริการ
สนามกีฬาจังหวัดขอนแกน หลังคาเมทัลชีทโดยรอบ พื้นที่

682 ตรม.

3 โครงการปรับปรุงระบบน้ํา 1.เพื่อพัฒนาระบบน้ําสาธารณูปโภค  -จัดวางระบบทอน้ําประปาชุมชน 300,000          ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ องคการบริหาร
สาธารณูปโภคตําบลคอนฉิม ใหมีน้ําใชเพื่อการเกษตรและอุปโภค สําหรับใชในการเกษตรและ เกษตรและอุปโภค บริโภค สวนตําบล
(อุดหนุนองคการบริหาร อยางเพียงพอ อุปโภค บริโภค คอนฉิม
สวนตําบลคอนฉิม อําเภอ 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบ อ.แวงใหญ
แวงใหญ) อาชีพแกเกษตรกร (กองชาง)

4 โครงการปรับปรุงระบบน้ํา 1.เพื่อพัฒนาระบบน้ําสาธารณูปโภค  -จัดวางระบบทอน้ําประปาชุมชน 500,000          ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ องคการบริหาร
สาธารณูปโภคตําบล ใหมีน้ําใชเพื่อการเกษตรและอุปโภค สําหรับใชในการเกษตรและ เกษตรและอุปโภค บริโภค สวนตําบล
โนนสะอาด อยางเพียงพอ อุปโภค บริโภค โนนสะอาด
(อุดหนุนองคการบริหาร 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบ อ.แวงใหญ
สวนตําบลโนนสะอาด อาชีพแกเกษตรกร (กองชาง)
อําเภอแวงใหญ)

5 โครงการติดตั้งอุปกรณ 1.เพื่อทําใหอาคารสะอาดปราศจาก อาคารพลศึกษา 2 2,400,000       2,400,000       -อาคารมีความสะอาด สํานักปลัดฯ
ปองกันนกพิราบอาคาร เชื้อโรคที่เกิดจากนกพิราบ สนามกีฬาจังหวัดขอนแกน ลดการมาทํารังของนก
พลศึกษา 2 สนามกีฬา 2.เพื่อใหผูมาใชบริการเกิดความ พิราบ
จังหวัดขอนแกน พึงพอใจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

6 โครงการปรับปรุงติดตั้ง  -เพื่อใหมีระบบเครื่องเสียงสําหรับใช ติดตั้งระบบเครื่องเสียง 350,000 350,000  -รอยละความพึงพอใจ สํานักปลัดฯ
ระบบเครื่องเสียงอัฒจันทน ประชาสัมพันธไดอยางทั่วถึงและชัดเจน ที่มีประสิทธิภาพ และมี ของผูมาใชบริการ
สนามฟุตบอล สนามกีฬา  -เพื่อใชประชาสัมพันธในการจัด อุปกรณที่ทันสมัย
กลางจังหวัดขอนแกน กิจกรรมกีฬา

7 โครงการกอสรางถนน 1.เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมาใช กอสรางถนนคอนกรีต 1,300,000       1,300,000       -รอยละความพึงพอใจ สํานักปลัดฯ
คอนกรีตภายในสนามกีฬา บริการสนามกีฬา เนื่อที่ 1,500 ตร.ม. ของผูมาใชบริการสนาม

2.เพื่อใหมีถนนคอนกรีตที่ไดมาตรฐาน กีฬากลางจังหวัดขอนแกน
และมีความปลอดภัยกับผูมาออกกําลัง
กาย

1,250,000       4,050,000       4,050,000      รวม  7  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน (Eco City)

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด 1.เพื่อเปนการเผยแพรประชา  -จัดสัมมนาการใชบังคับ 300,000       300,000       -                 จํานวนผูเขารวมการสัมมนา กองชาง
ขอนแกน สัมพันธกฎกระทรวงผังเมือง กฎกระทรวงผังเมืองรวม ไมนอยกวารอยละ 85

รวมจังหวัดขอนแกน จังหวัดขอนแกน โดยมีกลุม
2.เพื่อทําความเขาใจแนวทาง เปาหมายไดแก ตัวแทน
การปฏิบัติแก อปท.ในเขต อปท.ในจังหวัดขอนแกน
จังหวัดขอนแกนในฐานะเจา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
พนักงานทองถิ่นในการควบ รวม 250 คน
คุมการปฏิบัติใหเปนไปตามผัง

2 โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนา 1.เพื่อการปฏิบัติตามปฏิญญา  -จัดอบรมสัมมนาเผยแพร -              300,000       300,000       จํานวนผูเขารวมการสัมมนา กองชาง
เมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน ขอนแกนวาดวยการลดสภาวะ ความรูและสรางเครือขาย ไมนอยกวารอยละ 85

โลกรอน พ.ศ.2552 ขอนแกนสูเมืองนิเวศน
2.เพื่อเผยแพรความรู ความ โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก
เขาใจแกประชาชนในการ อปท. หนวยงานราชการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปน และเอกชน สถาบันการ
มิตรตอสิ่งแวดลอม ศึกษา สื่อมวลชน องคกร
3.เพื่อสรางเครือขายและ ชุมชน และประชาชน
ผลักดันใหหนวยงานตาง ๆ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
เพื่อพัฒนาเมืองและชุมชน
ในจังหวัดขอนแกนใหเปน
เมืองนิเวศน

3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1.เพื่อระดมความคิดเห็นในการ  -จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ -                 -                 500,000       จํานวนผูเขารวมการสัมมนา กองชาง
จัดทําแผนปฏิบัติการตามผังเมือง จัดทําแผนปฏิบัติการตามผัง จัดทําแผนปฏิบัติการตาม ไมนอยกวารอยละ 90
รวมจังหวัดขอนแกน เมืองรวมจังหวัดขอนแกน ผังเมืองรวมจังหวัด
(ผังรูปแบบใหม) 2.เพื่อสรางเครือขายในการ ขอนแกน โดยมีกลุมเปา

พัฒนาเมืองใหเปนไปตามผัง หมายไดแกผูบริหาร อปท.
เมืองรวมจังหวัดขอนแกน ในเขตจังหวัดขอนแกน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ



3 -106

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน (Eco City)

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

4 โครงการตนกลาเยาวชนสราง 1.เพื่ออบรมและปลูกจิตสํานึก  -จัดอบรมเยาวชนในระดับ -                 200,000       200,000 จํานวนเยาวชนที่เขารวม กองชาง
เมืองนาอยู ในการรวมสรางขอนแกนให ตาง ๆ เพื่อใหความรู อบรม ไมนอยกวารอยละ 85

เปนเมืองนาอยูแกเยาวชน เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวม
ในจังหวัดขอนแกน ในระดับตาง ๆ และ
2.เพื่อใหเยาวชนรับทราบและ การสรางขอนแกนใหเปน
เขาใจในระบบการวางและ เมืองนาอยู
จัดทําผังเมืองในปจจุบัน

5 โครงการประกวดสุดยอดไอเดีย 1.เพื่อประชาสัมพันธเสริมสราง  -จัดงานประกวดเสนอแนว -                 -                 139,000 ผลงานสุดยอดไอเดีย กองชาง
สรางสรรคขอนแกนใหเปนเมือง ความรู ความเขาใจ และสราง ความคิดในการพัฒนาขอน สรางสรรคขอนแกนใหเปน
นาอยู จิตสํานึกดานผังเมืองแกเยาว แกนใหเปนเมืองนาอยู เพื่อ เมืองนาอยู

ชนและประชาชนทั่วไป ชิงรางวัลสุดยอดไอเดีย
2.เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชน สรางสรรคขอนแกนใหเปน
และประชาชนทั่วไป ไดมีสวน เมืองนาอยูสําหรับนักเรียน
รวมในการเสนอ นักศึกษา และประชาชน
3.เพือเปนการประชาสัมพันธ ทั่วไปในจังหวัดขอนแกน
ใหหนวยงานตาง ๆและประชา
ชนทั่วไปทราบถึงบทบาท
และอํานาจหนาที่ของ อบจ.
ดานการพัฒนาผังเมืองใน
จ.ขอนแกน แนวความคิดเกี่ยว
กับการพัฒนาเมืองขอนแกน
ใหนาอยู

6 โครงการพัฒนาเมืองและชุมชน 1.เพื่ออบรมใหความรูเกี่ยว  -จัดสัมมนาเผยแพรความ -                 500,000       500,000       จํานวนผูเขารวมการสัมมนา กองชาง
สูเมืองนิเวศน กับการพัฒนาเมืองและ รูดานเมืองนิเวศน โดยมี ไมนอยกวารอยละ 85

ชุมชนใหเปนเมืองนาอยู กลุมเปาหมายไดแก อปท.
สูเมืองนิเวศน สถาบันการศึกษา หนวย
2.เพื่อเผยแพรความรู ความ งานราชการ เอกชน และ
เขาใจแกประชาชนในการ ประชาชนในจังหวัด
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปน ขอนแกน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน (Eco City)

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ

7 โครงการสรางเมืองใหสวย 1.เพื่อสรางความรูความเขาใจ  -จัดการประกวดวาดภาพ -                 150,000       -                 จํานวนผูสงภาพเขารวม กองชาง
และนาอยูดวยมือเรา ดานผังเมืองแกเด็กและเยาวชน "เมืองในฝน" สําหรับ ประกวด

ในจังหวัดขอนแกน นักเรียนในจังหวัดขอนแกน
2.เพือสรางเครือขายประชาคม
ดานผังเมืองในสถานศึกษา
3.เพื่อเตรียมความพรอมแก
เยาวชนใหมีสวนรวมการพัฒนา

300,000          1,450,000      1,639,000      รวม  7  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา การทองเที่ยวและบริการดานการทองเที่ยว 

เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยว
1.1 กอสราง และปรับปรุงแหลง  -พัฒนา ฟนฟู และจัดสิ่ง  -จัดสรางอาคารอัฒจันทน 8,300,000    8,500,000    8,500,000    มีอาคาร สถานที่ เพื่อ สํานักปลัดฯ
ทองเที่ยวหมูบานงูจงอางแหง อํานวยความสะดวกในแหลง จัดแสดงกิจกรรมสงเสริม รองรับนักทองเที่ยวที่เพิ่ม
ประเทศไทย บานโคกสงา ทองเที่ยวหมูบานงูจงอาง การทองเที่ยว ขึ้นรอยละ 60
ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน แหงประเทศไทย เพิ่มขึ้น 80%  -จัดทําลานจอดรถ คสล.

ภายในบริเวณแหลง
ทองเที่ยว    

1.2 เสริมสรางความรูดานการพัฒนา 1.เพื่อพัฒนาดานมาตรฐานการ  -บุคลากรดานการ 200,000       200,000      200,000      แหลงทองเที่ยวชุมชน สํานักปลัดฯ
มาตรฐานบริการดานการทองเที่ยว บริการนักทองเที่ยว โดย ทองเที่ยวไดรับความรูจาก ไดรับการปรับปรุงใหอยู
สําหรับแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน บุคลากรในชุมชน การศึกษานํามาใชพัฒนา ในเกณฑมาตรฐานระดับ

2.เพื่อยกระดับการใหบริการ ใหมีมาตรฐาน จํานวน สากล รอยละ 80
นักทองเที่ยวใหอยูในเกณฑ 150 คน
มาตรฐานระดับสากล

1.3 โครงการพัฒนา ปรับปรุง  -ปรับปรุงสภาพทางเดินที่ชํารุด  -พื้นที่ทางเดินขนาด 500,000       500,000      500,000       -แหลงทองเที่ยวมีความ สํานักปลัดฯ
แหลงทองเที่ยวสวนเตา บานกอก ในสวนเตาสําหรับนักทองเที่ยว กวาง 2.50 ม ยาว 30 ม. ปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
อ.มัญจาคีร ีจ.ขอนแกน เพิ่มขึ้น 80%

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา การทองเที่ยวและบริการดานการทองเที่ยว 

เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 

1.4 การสงเสริมงานประเพณี  -เพื่อสนับสนุนงานประเพณี  -สงเสริมและสนับสนุนงาน 3,050,000    3,050,000    3,050,000     - จัดกิจกรรมสงเสริมการ สํานักปลัดฯ
และงานเทศกาลตาง ๆ และงานเทศกาลตาง ๆ ประเพณีที่เปนประโยชนแก ทองเที่ยวรวมกับชุมชน

 -ประเพณีไหวเจาคุณปู รดน้ํา การทองเที่ยว หนวยงานภาครัฐ และเอกชน
เตา ณ แหลงทองเที่ยวหมูบาน  -จัดกิจกรรมสงเสริมการ เพิ่มขึ้น 60%
เตา บานกอก อ.มัญจาคีรี ทองเที่ยวรวมกับชุมชน
จ.ขอนแกน หนวยงานภาครัฐ และ
 -ประเพณีวันงูจงอางแหง เอกชน
ประเทศไทย บานโคกสงา
ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง
จ.ขอนแกน
 -เทศกาลงานสงเสริมการทอง
เที่ยวรวมกับหนวยงานตาง ๆ
 -เทศกาลงานสงเสริมการ
ทองเที่ยว งาน Khon Kaen
Love Music Festival
รวมกับหนวยงานตาง ๆ

1.5 โครงการจัดทําปายประชา-  -เพื่อจัดทําปายขนาดใหญ  -จัดทําปายขอมูลติดตั้ง 1,000,000    1,000,000    1,000,000     -แหลงทองเที่ยวมีปาย สํานักปลัดฯ
สัมพันธขอมูลประจําแหงทองเที่ยว และรวบรวมขอมูลที่สําคัญ ในพื้นที่แหลงทองเที่ยว ขนาดใหญแนะนําขอมูล
จังหวัดขอนแกน แนะนําสถานที่ทองเที่ยว รูปแบบสองภาษา ไทย- ภายในแหลงทองเที่ยว

 -ประชาสัมพันธแหลง อังกฤษ จํานวน 20 ปาย เพิ่มขึ้น 60%
ทองเที่ยวเชิงรุก

2 โครงการพัฒนาบานชีกกคอ ม.7,13  -เพื่อพัฒนาบานชีกกคอ ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใน 300,000       จํานวนนักทองเที่ยวที่มาพัก สํานักปลัดฯ
ต.เมืองเพีย อ.บานไผ จ.ขอนแกน ใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ หมูบานใหมีลักษณะการ ในหมูบาน
เปนหมูบานโฮมสเตย ของจังหวัดขอนแกน และ จัดการทองเที่ยวแบบครบ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิง วงจร
อนุรักษ และภูมิปญญาทองถิ่น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
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งบประมาณและที่มา 

3 โครงการสงเสริมการเรียนรูดาน  -เพื่อสรางองคความรูดานการ บุคลากรดานการทองเที่ยว 500,000       500,000      500,000      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม สํานักปลัดฯ
การทองเที่ยวควบคูไปกับการ ทองเที่ยวตามหลักวิชาการ จํานวน 150 คน
พัฒนากลุมอาชีพชุมชนเชื่อมโยง  -เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการ
ภูมิปญญาทองถิ่น ทองเที่ยวใหพัฒนาดานกรอบ

ความคิดสรางสรรคจากการ
ศึกษาดูงาน
 -เพื่อพัฒนาความรูดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเชื่อม
โยงภูมิปญญาทองถิ่น

4 โครงการจัดทําสื่อ รายการ  -เพื่อจัดทํารายการทองเที่ยว  -จัดทําเปน Dvd ประจํา 1,000,000    1,000,000    1,000,000     -รอยละของนักทองเที่ยว สํานักปลัดฯ
ประชาสัมพันธขอมูลแหลงทองเทียว และรวบรวมขอมูลที่สําคัญ แหลงทองเที่ยว ที่เขามาเที่ยวในจังหวัด
จังหวัดขอนแกน แนะนําสถานที่ทองเที่ยว  -ถายทําจากแหลง ขอนแกน

เชิญชวนชมแหลงทองเที่ยว ทองเที่ยวในเขตจังหวัด
ขอนแกน ไมนอยกวา
20 อําเภอ

5 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว  -เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  -จัดกิจกรรมสงเสริมการ 500,000        -รอยละของผูเขารวม สํานักปลัดฯ
โดยชุมชน ในชุมชน และเชื่อมโยง ทองเที่ยวรวมกับชุมชน กิจกรรม

ภูมิปญญาทองถิ่นในการ หนวยงานภาครัฐ และ
พัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน เอกชน

6 โครงการจัดงานขอนแกนไบควีค 1.เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีแก  -ผูรักการขับขี่มอเตอรไซด        300,000 จํานวนผูรวมกิจกรรม สมาคมธุรกิจ
ครั้งที่ 7 ผูรักการทองเที่ยว ใหญจากทั่วประเทศ จํานวน การทองเที่ยว
(อุดหนุนสมาคมธุรกิจการทองเที่ยว 2.เพื่อกระตุนเศรษฐกิจภายใน 1,500 คน ขับขี่รถอยาง จังหวัดขอนแกน
จังหวัดขอนแกน) จังหวัด ปลอดภัยและเผยแพร (สํานักปลัดฯ)

3.เพื่อรณรงคการขับขี่รถอยาง แหลงทองเที่ยวในจังหวัด
ปลอดภัย



 4 - 4

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา การทองเที่ยวและบริการดานการทองเที่ยว 
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งบประมาณและที่มา 

7 โครงการจัดอบรมภาษาตางประเทศ 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ  -อบรมภาษาอังกฤษให 500,000       จํานวนผูผานการอบรมที่ สมาคมธุรกิจ
(อุดหนุนสมาคมธุรกิจการทองเที่ยว ใหกับผูเกี่ยวของดานการ กับผูประกอบการ บุคลากร นําความรูที่ไดรับไปใช การทองเที่ยว
จังหวัดขอนแกน) ทองเที่ยว ดานการทองเที่ยว และผู จังหวัดขอนแกน

2.เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ สนใจ 300 คน (สํานักปลัดฯ)
นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามา
ในจังหวัดขอนแกน
3.เพื่อพัฒนาธุรกิจการบริการ
และการทองเที่ยว

8 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ 1.เพื่ออํานวยความสะดวก  -จัดทําแผนพับ        200,000 จํานวนแผนที่แผนพับ สมาคมธุรกิจ
ดานการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามา ประชาสัมพันธการ การทองเที่ยว
(อุดหนุนสมาคมธุรกิจการทองเที่ยว ทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกน ทองเที่ยวใหแกชาวไทย จังหวัดขอนแกน
จังหวัดขอนแกน) 2.เพื่อประชาสัมพันธใหนัก และชาวตางชาติ จํานวน (สํานักปลัดฯ)
 ทองเที่ยวไดรูจักแหลง 100,000 แผน

ในจังหวัดขอนแกนมากยิ่งขึ้น
3.เพื่อประชาสัมพันธใหนัก
ทองเที่ยวไดรูจักรานคา ราน
อาหาร โรงแรม และบริการ
ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวใน
จังหวัดขอนแกน

9 โครงการขยายเขตไฟฟาสูแหลง  -เพื่อขยายเขตไฟฟาสูแหลง  -ขยายเขตไฟฟาสูแหลง      1,000,000  -จํานวนนักทองเที่ยว สํานักงาน
ทองเที่ยวผาเกิ้ง ทองเที่ยว ใหมีความสวาง ทองเที่ยวผาเกิ้ง ที่เพิ่มมากขึ้น การไฟฟาสวน
(อุดหนุนสํานักงานการไฟฟา และมีความปลอดภัยสําหรับ ภูมิภาค อําเภอ
สวนภูมิภาค อําเภอชุมแพ) นักทองเที่ยว ชุมแพ

(กองชาง)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
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งบประมาณและที่มา 

10 โครงการ 1 ตําบล 1 แหลงทองเที่ยว 1.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  -จัดกิจกรรมทองเที่ยว 300,000      300,000       -มีแหลงทองเที่ยวทาง สํานักปลัดฯ
ของแตละตําบลใหเปนที่รูจัก เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ ธรรมชาติเพิ่มขึ้น
2.เพื่อใหประชาชนหวงแหน แหลงทองเที่ยวใหเปนที่
และไมทําลายทรัพยากร รูจัก
ธรรมชาติ

17,350,000   15,050,000  15,050,000  รวม  10   โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่  4.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการ 1 อําเภอ 1 หมูบาน 1.เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง  -สรางศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ 800,000        1,000,000      1,500,000      จํานวนหมูบานเศรษฐกิจ กองแผนฯ
เศรษฐกิจพอเพียง แกชุมชนในการดําเนินชีวิต ในหมูบานนํารองเศรษฐกิจ พอเพียงที่เพิ่มขึ้น

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ไมนอยกวา
พอเพียง 4 ศูนย
2.เพื่อขยายผลหมูบาน  -พัฒนาใหเปนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด เศรษฐพอเพียงใน 2 
ขอนแกน อําเภอ ๆ ละ 1 หมูบาน
3.เพื่อสรางแหลงเรียนรูดาน

 เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด

2 โครงการสงเสริมการประกอบ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  - ขุดบอน้ําประจําไรนา     82,710,000      30,000,000     30,000,000 ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
อาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบอาชีพตามแนวทาง ใหกับเกษตรกร จํานวน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 372 บอ
 - อบรมใหความรูการ
ประกอบอาชีพตามหลัก

. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  - ศึกษาดูงานตนแบบ

ดานเศรษฐกิจพอเพียง
 -กลุมเปาหมายเกษตรกร
และประชาชนในจังหวัด
ไมนอยกวา 10,000 คน

3 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  - อบรมใหความรูการ         900,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
พอเพียงในเขตอําเภอพล ประกอบอาชีพตามแนวทาง ประกอบอาชีพตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - ศึกษาดูงานตนแบบ
ดานเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่  4.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 

4 โครงการฝกอบรมเกษตรกร เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  - อบรมใหความรูการ         500,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
ตามแนวพระราชดําริ อําเภอชุมแพ ประกอบอาชีพตามแนวทาง ประกอบอาชีพตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - ศึกษาดูงานตนแบบ
ดานเศรษฐกิจพอเพียง

5 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  - อบรมใหความรูในการ         600,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
การถนอมและแปรรูปอาหาร ประกอบอาชีพตามแนวทาง ถนอมและแปรรูปอาหาร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกกลุมเกษตรกร
พอเพียง อําเภอโนนศิลา  - ศึกษาดูงานตนแบบ

ดานเศรษฐกิจพอเพียง

6 โครงการอบรมสงเสริมการทํา เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  - อบรมใหความรูการ         250,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
เกษตรอินทรีย อําเภอเมือง ประกอบอาชีพตามแนวทาง ทําเกษตรอินทรัยตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7 โครงการกอสรางระบบกระจายน้ํา เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชเพื่อ เจาะบอบาดาลขนาดเสน         541,000  -จํานวนพื้นที่การเกษตร กองแผนฯ
แบบทอเพื่อการเกษตร            การเกษตรอยางเพียงพอ ผาศูนยกลาง 6 นิ้ว พรอม ที่ไดรับประโยชน
บานจอมศรี ม.2 ต.หนองเขียด - วางทอขนาดเสนผาศุนย
ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ กลาง 3 นิ้ว ยาว 650 ม.
จ.ขอนแกน พรอมจุดจายน้ํา 6 จุด

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

8 โครงการกอสรางระบบกระจายน้ํา เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชเพื่อ เจาะบอบาดาลขนาดเสน         541,000  -จํานวนพื้นที่การเกษตร กองแผนฯ
แบบทอเพื่อการเกษตร            การเกษตรอยางเพียงพอ ผาศูนยกลาง 6 นิ้ว พรอม ที่ไดรับประโยชน
บานธาตุ ม.4 ต.หนองเขียด - วางทอขนาดเสนผาศุนย
ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ กลาง 3 นิ้ว ยาว 650 ม.
จ.ขอนแกน พรอมจุดจายน้ํา 6 จุด

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่  4.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 

9 โครงการพัฒนาผูนําชุมชน เพื่อสงเสริมใหผูนําชุมชน  -กลุมผูนําชุมชน         500,000                  -                    -    -จํานวนผูนําชุมชนที่ เกษตรอําเภอ
เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอกระนวน ประกอบอาชีพตามแนวทาง ในเขตอําเภอกระนวน เขารวมกิจกรรม กระนวน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กองแผนฯ)
และเปนแบบอยางของคน
ในชุมชน

10 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  - อบรมใหความรูในการ         500,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
การเพาะเห็ดตามแนวทาง ประกอบอาชีพตามแนวทาง เพาะเห็ดใหแกกลุม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกร
อําเภอโนนศิลา  - ศึกษาดูงานตนแบบ

ดานเศรษฐกิจพอเพียง

11 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  - อบรมใหความรูในการ         500,000                  -                    -    -จํานวนเกษตรกรที่ กองแผนฯ
การเลี้ยงไกไขตามแนวทาง ประกอบอาชีพตามแนวทาง เลี้ยงไกไขใหแกกลุม เขารวมกิจกรรม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกร
อําเภอโนนศิลา

12 โครงการสงเสริมอาชีพปลูกผัก เพื่อสงเสริมใหเกษตรกร กลุมเกษตรกรปลูกผัก         400,000                  -                    -    -จํานวนเกษตรกรที่ กองแผนฯ
ปลอดภัย อําเภอบานไผ ประกอบอาชีพตามแนวทาง ในเขตอําเภอบานไผ เขารวมกิจกรรม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

13 โครงการอบรมการปลูกและ เพื่อสงเสริมใหเกษตรกร  -อบรมใหความรูในการ         200,000                  -                    -    -จํานวนเกษตรกรที่ กองแผนฯ
แปรรูปฟกขาว ประกอบอาชีพตามแนวทาง ปลูกและแปรรูปฟกขาว เขารวมกิจกรรม
อําเภอหนองสองหอง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอําเภอหนองสองหอง

14 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  - อบรมใหความรูในดาน         300,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
ดานการเกษตรอําเภอเขาสวนกวาง ประกอบอาชีพตามแนวทาง การเกษตร เพื่อพัฒนา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพของเกษตรกร
 - ศึกษาดูงานตนแบบ
ดานเศรษฐกิจพอเพียง

15 โครงการสงเสริมและพัฒนา เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  - อบรมใหความรูในดาน         200,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
ศักยภาพสินคาการเกษตร ประกอบอาชีพตามแนวทาง การเกษตร เพื่อพัฒนา
อําเภอหนองสองหอง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพของเกษตรกร

 - ศึกษาดูงานตนแบบ
ดานเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่  4.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 

16 โครงการอบรมสงเสริมการผลิต เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูในดาน         250,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
สินคาเกษตรปลอดภัย ประกอบอาชีพตามแนวทาง การผลิตสินคาเกษตร
อําเภอโคกโพธิ์ไชย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลอดภัย

17 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  - อบรมใหความรูในดาน         200,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
การผลิตการเกษตรปลอดสารเคมี ประกอบอาชีพตามแนวทาง การเกษตร เพื่อพัฒนา
อําเภอชนบท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพของเกษตรกร

 - ศึกษาดูงานตนแบบ
ดานเศรษฐกิจพอเพียง

18 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูในดาน         656,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ประกอบอาชีพตามแนวทาง การผลิตสินคาเกษตร
อําเภอบานไผ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอําเภอบานไผ

19 โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนา เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม       3,150,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
อาชีพทางการเกษตร อําเภอเมือง ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร
 - ศึกษาดูงานตนแบบ
ดานเศรษฐกิจพอเพียง

20 โครงการอบรมเกษตรปลอดภัย เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม         200,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
กาวไกลสูอินทรีย อําเภออุบลรัตน ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร

21 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมพัฒนาศักยภาพ         450,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
ดานปศุสัตว อําเภอน้ําพอง ประกอบอาชีพตามแนวทาง ของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอําเภอน้ําพอง

22 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมพัฒนาศักยภาพ         250,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
การเลี้ยงสัตว อําเภอเมือง ประกอบอาชีพตามแนวทาง ของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอําเภอเมือง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่  4.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 

23 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมพัฒนาศักยภาพ         200,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
ดานการประมง อําเภอชนบท ประกอบอาชีพตามแนวทาง ของเกษตรกรในดานการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประมง ในเขตอําเภอ
ชนบท

24 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม         237,000                  -                    -   ประชาชนมีทักษะและ กองแผนฯ
ตามแนวพระราชดําริ อําเภอชนบท ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา สามารถประยุกตใชวิธี

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร ทําเกษตรจากการศึกษา
 - ศึกษาดูงานตนแบบ ดูงาน
ดานเศรษฐกิจพอเพียง

25 โครงการอบรมและศึกษาวิถีชีวิต เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม         900,000                  -                    -   ประชาชนมีทักษะและ กองแผนฯ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา สามารถประยุกตใชวิธี
อําเภอบานไผ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร ทําเกษตรจากการศึกษา

 - ศึกษาดูงานตนแบบ ดูงาน
ดานเศรษฐกิจพอเพียง

26 โครงการอบรมสงเสริมการเรียนรู เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม       1,500,000                  -                    -   ประชาชนมีทักษะและ กองแผนฯ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา สามารถประยุกตใชวิธี
พอเพียง อําเภอเมือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร ทําเกษตรจากการศึกษา

 - ศึกษาดูงานตนแบบ ดูงาน
ดานเศรษฐกิจพอเพียง

27 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม         250,000                  -                    -   ประชาชนมีทักษะและ กองแผนฯ
แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา สามารถประยุกตใชวิธี
อําเภออุบลรัตน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร ทําเกษตรจากการศึกษา

 - ศึกษาดูงานตนแบบ ดูงาน
ดานเศรษฐกิจพอเพียง

28 โครงการอบรมสงเสริมอาชีพการ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมพัฒนาศักยภาพ         500,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
เลี้ยงสัตวในพื้นที่อําเภอพล ประกอบอาชีพตามแนวทาง ของเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตอําเภอพล
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่  4.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 

29 โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนา เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม         350,000                  -                    -   ประชาชนมีทักษะและ กองแผนฯ
อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา สามารถประยุกตใชวิธี
พอเพียง อําเภอเปอยนอย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร ทําเกษตรจากการศึกษา

 - ศึกษาดูงานตนแบบ ดูงาน
ดานเศรษฐกิจพอเพียง

30 โครงการอบรมสงเสริมการพัฒนา เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม         200,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
รายไดแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา
อําเภอพล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร

31 โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  - อบรมใหความรูในการ         550,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
การเพาะเห็ด อําเภอเขาสวนกวาง ประกอบอาชีพตามแนวทาง เพาะเห็ดใหแกกลุม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกร ในเขตอําเภอ
เขาสวนกวาง

32 โครงการอบรมสงเสริมการ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  - อบรมใหความรูในการ         200,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
เพาะเห็ดและการแปรรูป ประกอบอาชีพตามแนวทาง เพาะเห็ดใหแกกลุม
อําเภอบานไผ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกร ในเขตอําเภอ

บานไผ

33 โครงการอบรมทักษะการเพาะ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  - อบรมใหความรูในการ       1,150,000                  -                    -   ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
เห็ด และพัฒนาสูการคา อําเภอ ประกอบอาชีพตามแนวทาง เพาะเห็ดใหแกกลุม
เมือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกร ในเขตอําเภอ

เมือง
 - ศึกษาดูงานตนแบบ
ดานเศรษฐกิจพอเพียง

34 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสา  -เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ  -อาสาสมัครเกษตร           50,000  -รอยละของอาสาสมัคร สํานักงานเกษตร
สมัครเกษตรหมูบาน ดําเนินกิจกรรมของอาสาสมัคร หมูบานอําเภอกระนวน เกษตรหมูบานที่เขารวม อําเภอกระนวน
(อุดหนุนสํานักงานเกษตร เกษตรหมูบาน อบรม (กองแผนฯ)
อําเภอกระนวน)  -เพื่อสงเสริมการขับเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใหเปนรากฐานของชีวิตใน
หมูบานใหเกิดผลการขับเคลื่อน
อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่  4.2  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 

35 โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง 1.เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ  -จัดประกวดหมูบาน 200,000        ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ สํานักงานพัฒนา
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงของจังหวัด ชุมชนจังหวัด
"อยูเย็น เปนสุข" ดีเดนระดับ "อยูเย็น เปนสุข" ที่มีผลงาน "อยูเย็น เปนสุข" 2 ระดับ เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 3 แหง ขอนแกน 
จังหวัด ประจําป 2558 ดีเดน ประจําป 2558 (1)ระดับอําเภอ รวม 26 (กองแผนฯ)
(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน 2.เพื่อจัดการความรูและพัฒนา อําเภอ ๆ ละ 1 หมูบาน
จังหวัดขอนแกน) เครือขายการเรียนรูในกระบวน (2)ระดับจังหวัด คัดเลือก

การบริหารจัดการชุมชน จากระดับอําเภอ รวม 
3.เพื่อเปนการเสริมสรางความ 3 หมูบาน
เขมแข็งของหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง

36 โครงการถายทอดความรูดาน เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม         110,000                  -                    -   ประชาชนมีทักษะและ สํานักงานเกษตร
การเกษตร ทําเกษตร ตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา สามารถประยุกตใชวิธี อําเภอภูเวียง
(อุดหนุนสํานักงานเกษตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร ทําเกษตรจากการศึกษา (กองแผนฯ)
อําเภอภูเวียง)  - ศึกษาดูงานตนแบบ ดูงาน

ดานเศรษฐกิจพอเพียง

37 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ 1.เพื่อสงเสริมกระบวนการ  -ฝกอบรมเกี่ยวกับการ         100,000                  -   -                -รอยละของผูเขาอบรม สํานักงาน
การเพาะเห็ดหมูบานเศรษฐกิจ เรียนรูและพัฒนาอาชีพภายใต เพาะเห็ด และการแปรรูป พัฒนาชุมชน
พอเพียงตนแบบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตภัณฑจากเห็ด อําเภอ
(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน 2. เพื่อใหครัวเรือนมีอาหาร หนองสองหอง
อําเภอหนองสองหอง) ปลอดภัยไวบริโภคและจําหนาย (กองแผนฯ)

101,095,000  31,000,000    31,500,000    รวม    37   โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ  -เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม  -กลุมอาชีพในจังหวัด 500,000      500,000      500,000       -กลุมอาชีพมีความเขมแข็ง กองแผนฯ
อาชีพใหมีขีดความสามารถ ขอนแกน ไมนอยกวา และมีรายไดจากการจําหนาย
ในการบริหารกลุมและแขงขัน 50 กลุม ใน 26 อําเภอ ผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น
ในตลาดได

2 โครงการสรางเสริมอาชีพ  -เพื่อสงเสริมกิจกรรมกลุมสตรี  -กลุมสตรีในเขตอําเภอ 400,000      -            -            รอยละของกลุมสตรี เด็ก สํานักปลัดฯ
เพิ่มรายไดสําหรับกลุมสตรีอําเภอ  -กลุมสตรี มีการพัฒนาศักยภาพ บานไผ และเยาวชนที่เขารวม
บานไผ ในตนเอง เพื่อพัฒนาชุมชน โครงการ

ทองถิ่น

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ  -เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม  -กลุมอาชีพสตรีในเขต 400,000      -            -             -กลุมอาชีพมีความเขมแข็ง สํานักปลัดฯ
กลุมสตรีอําเภอเมือง อาชีพใหมีขีดความสามารถ อําเภอเมืองขอนแกน และมีรายไดจากการจําหนาย

ในการบริหารกลุมและแขงขัน ผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น
ในตลาดได

4 โครงการสงเสริมอาชีพกลุมทอ  -เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม  -กลุมทอผาผัดหมี่ ทอเสื่อ 30,000       -            -             -กลุมอาชีพมีความเขมแข็ง กองแผนฯ
ผามัดหมี่ ทอเสื่อ อําเภอกระนวน อาชีพใหมีขีดความสามารถ บานหนองโก ตําบล และมีรายไดจากการจําหนาย

ในการบริหารกลุมและแขงขัน หนองโก อําเภอกระนวน ผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น
ในตลาดได

5 โครงการอบรมสงเสริมการทํา  -เพื่อสงเสริมใหประชาชน  -ประชาชนในเขตพื้นที่ 500,000      -            -             รอยละของประชาชน กองแผนฯ
ผลิตภัณฑในครัวเรือน อําเภอ ใชผลิตภัณฑในครัวเรือนที่ทํา อําเภอกระนวน ที่เขาอบรม
กระนวน เอง เปนการลดรายจายของ

ครอบครัว

6 โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ  -เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม  -กลุมอาชีพในเขตอําเภอ 550,000      -            -             -กลุมอาชีพมีความเขมแข็ง กองแผนฯ
ทางเลือกตามแนวทางเศรษฐกิจ อาชีพใหมีขีดความสามารถ เขาสวนกวาง และมีรายไดจากการจําหนาย
พอเพียง อําเภอเขาสวนกวาง ในการบริหารกลุมและแขงขัน ผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น

ในตลาดได

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ยุทธศาสตรที่  4   การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 

ยุทธศาสตรที่  4   การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร

7 โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ และ  -เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม  -กลุมอาชีพในเขตอําเภอ 200,000      -            -             -กลุมอาชีพมีความเขมแข็ง กองแผนฯ
คุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ อาชีพใหมีขีดความสามารถ โคกโพธิ์ไชย และมีรายไดจากการจําหนาย
พอเพียง อําเภอโคกโพธิ์ไชย ในการบริหารกลุมและแขงขัน ผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น

ในตลาดได

8 โครงการอบรมสงเสริมอาชีพระยะ  -เพื่อสงเสริมใหประชาชน  -ประชาชนในเขตพื้นที่ 200,000      -            -             รอยละของประชาชน กองแผนฯ
สั้นการทําผลิตภัณฑในครัวเรือน ใชผลิตภัณฑในครัวเรือนที่ทํา อําเภอชนบท ที่เขาอบรม
อําเภอชนบท เอง เปนการลดรายจายของ

ครอบครัว

9 โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนา  -เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม  -กลุมอาชีพในเขตอําเภอ 200,000      -            -             -กลุมอาชีพมีความเขมแข็ง กองแผนฯ
อาชีพของชุมชนตามแนวทาง อาชีพใหมีขีดความสามารถ บานไผ และมีรายไดจากการจําหนาย
เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอบานไผ ในการบริหารกลุมและแขงขัน ผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น

ในตลาดได

10 โครงการอบรมสงเสริมการพัฒนา  -เพื่อสงเสริมใหประชาชน  -ประชาชนในเขตพื้นที่ 1,500,000   -            -             รอยละของประชาชน กองแผนฯ
เศรษฐกิจ เพื่อความมั่นคงของ ใชผลิตภัณฑในครัวเรือนที่ทํา อําเภอเมือง ที่เขาอบรม
ครอบครัว อําเภอเมือง เอง เปนการลดรายจายของ

ครอบครัว

11 โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนา  -เพื่อสงเสริมใหประชาชน  -ประชาชนในเขตพื้นที่ 200,000      -            -             รอยละของประชาชน กองแผนฯ
คุณภาพผลิตภัณฑในครัวเรือน ใชผลิตภัณฑในครัวเรือนที่ทํา อําเภอหนองสองหอง ที่เขาอบรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เอง เปนการลดรายจายของ
อําเภอหนองสองหอง ครอบครัว

12 โครงการสรางอาชีพเสริมเพิ่ม 1.เพื่อสงเสริมใหสมาชิกกลุม/  -กลุมอาชีพในเขตอําเภอ 150,000       -กลุมอาชีพมีความเขมแข็ง สํานักงาน
รายไดเพื่อยกระดับฝมือและ องคกรสตรีมีอาชีพเสริม ชุมแพ และมีรายไดจากการจําหนาย พัฒนาชุมชน
คุณภาพชีวิตกลุมสตรีอําเภอชุมแพ 2.เพื่อยกระดับรายไดของสมาชิก ผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น อําเภอชุมแพ
(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน กลุม/องคกรสตรี (กองแผนฯ)
อําเภอชุมแพ) 3.เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง

ดานรายได และดานสังคมใน
ระดับครอบครัว ชุมชน
4.เพื่อเสริมสรางความสมานฉันท
ความรูรักสามัคคีของคนในชุมชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 

ยุทธศาสตรที่  4   การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร

13 โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา 1.เพื่อสงเสริมใหองคกรสตรีใน  -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3,000,000   -            -             -คณะกรรมการพัฒนาสตรี สํานักงานพัฒนา
กลุมสตรีจังหวัดขอนแกน ทุกระดับมีความรู ความเขาใจ คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตําบลมีทุนในการประกอบ ชุมชนจังหวัด
(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน และพรอมใจนอมนําหลักการ จังหวัดขอนแกน 1 วัน รวม อาชีพรอยละ 100 ขอนแกน
จังหวัดขอนแกน) "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 105 คน และทัศนศึกษา  -กลุมอาชีพสตรีมีรายได (สํานักปลัดฯ)

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดูงานนอกพื้นที่จังหวัด เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10
มาใชในการดํารงชีวิตกับตนเอง ขอนแกน 2 คืน 3 วัน
ครอบครัวและชุมชนอยาง  -สนับสนุนงบประมาณ
พอเพียงและมีความสุข สงเสริมอาชีพแกคณะกรรมการ
2.เพื่อสงเสริมใหแกนนําของ พัฒนาสตรีตําบล 198 ตําบล
องคกรสตรีในทุกระดับ)ประสาน  -จัดแสดงและจําหนาย
งานกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ผลิตภัณฑกลุมอาชีพสตรี
และภาคีพัฒนาในการสนับสนุน 1 ครั้ง 7 วัน ภายในจังหวัด
ชวยเหลือการพัฒนาสตรีใหมี ขอนแกน
ความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเอง
3.เพื่อใหคณะกรรมการพัฒนา
สตรีตําบล (กพสต.)ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณประกอบ
อาชีพเพื่อเพิ่มรายไดและกลุม
อาชีพสตรีไดรับโอกาสดานการ
ตลาดและจําหนายผลิตภัณฑ

14 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพ 1.เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพคณะ  -กลุมอาชีพในเขตอําเภอ 100,000       -กลุมอาชีพมีความเขมแข็ง สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน กรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน บานแฮด และมีรายไดจากการจําหนาย พัฒนาชุมชน
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาท ในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม ผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น อําเภอบานแฮด
สตรีและสมาชิกกองทุนพัฒนา สตรีในหมูบาน (กองแผนฯ)
บทบาทสตรีหมูบาน 2.เพื่อสงเสริมใหองคกรสตรี
(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน มีความรุ ความเขาใจ และพรอม
อําเภอบานแฮด) ใจนอมนําหลักการ "ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง" มาใชในการ
ดํารงชีวิตกับตนเอง ครอบครัว
และชุมชนอยางพอเพียงและมี
ความสุข
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 

ยุทธศาสตรที่  4   การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร

15 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะ  -คณะกรรมการหมูบาน 50,000       รอยละของคณะกรรมการ สํานักงาน
กรรมการหมูบาน ประจําป กรรมการหมูบานใหมีความรู ในเขตอําเภอภูเวียง หมูบานที่เขารวมอบรม พัฒนาชุมชน
งบประมาณ 2558 ความเขาใจในบทบาทอํานาจ อําเภอภูเวียง
(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน หนาที่ตามระเบียบกฎหมาย (กองแผนฯ)
อําเภอภูเวียง) 2.เพื่อหารูปแบบและแนวทาง

สงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่ของกฎหมาย สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

16 โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา 1.เพื่อสงเสริมใหสตรีมีสวนรวม  -กลุมสตรีในเขตอําเภอ 50,000       รอยละของกลุมสตรีที่เขารวม สํานักงาน
กลุมสตรีอําเภอภูเวียง กับการทํางานกับภาคีเครือขาย ภูเวียง อบรม พัฒนาชุมชน
(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง อําเภอภูเวียง
อําเภอภูเวียง) สังคม วัฒนธรรม และดานการ (กองแผนฯ)

ศึกษาภาคราชการและเอกชน
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพขีดความ
สามารถในการบริหารจัดการ
องคกร/เครือขายสตรีอําเภอ
ภูเวียงใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

17 โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา 1.เพื่อสงเสริมใหองคกรสตรี  -กลุมสตรีในเขตอําเภอ 500,000      รอยละของกลุมสตรีที่เขารวม สํานักงาน
กลุมสตรีอําเภอมัญจาคีรี ทุกระดับมีความรุ ความเขาใจ มัญจาคีรี อบรม พัฒนาชุมชน
(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของตน อําเภอมัญจาคีรี
อําเภอมัญจาคีรี) 2.เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู (กองแผนฯ)

และสรางความรัก สามัคคีใน
หมูคณะ และเปนการเผยแพร
งานสตรีใหเปนที่รูจักอยาง
กวางขวาง
3.เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน
สตรีใหมีความรุในการประกอบ
อาชีพและยกระดับรายไดให
กับตนเอง ครอบครัว ใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 

ยุทธศาสตรที่  4   การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร

18 โครงการเพิ่มศักยภาพคณะ 1.เพื่อสงเสริมใหสตรีมีสวนรวม  -กลุมสตรีในเขตอําเภอ 1,000,000   รอยละของกลุมสตรีที่เขารวม สํานักงาน
กรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน กับการทํางานกับภาคีเครือขาย หนองเรือ อบรม พัฒนาชุมชน
(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง อําเภอหนองเรือ
อําเภอหนองเรือ) สังคม วัฒนธรรม และดานการ (กองแผนฯ)

ศึกษาภาคราชการและเอกชน
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพขีดความ
สามารถในการบริหารจัดการ
องคกร/เครือขายสตรีอําเภอ
ภูเวียงใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

19 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ  -เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP  -กลุมแปรรูปอาหาร 100,000       -รอยละของผลิตภัณฑ กลุมแปรรูป
OTOP ใหมีขีดความสามารถในการ บานหอย-บานดอน ที่จําหนายได อาหารบานหอย-
(อุดหนุนกลุมแปรรูปอาหารบาน บริหารกลุมและการแขงขัน อําเภอชุมแพ บานดอน อําเภอ
หอย-บานดอน อําเภอชุมแพ) ในตลาดได ชุมแพ

(กองแผน)

9,630,000     500,000        500,000        รวม   19  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่  4.4 สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชนและกลุมผูดอยโอกาส

เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนชวยเหลือเด็ก/ 1. เพื่อใหผูสูงอายุมีความรูและ  -ผูสูงอายุที่เปนแกนนํา/ 1,750,000    1,750,000    1,750,000     รอยละของเด็ก เยาวชน สํานักปลัดฯ
สตรี เยาวชน คนชรา ผูดอยโอกาส นําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสมดุล ผูสูงอายุ ชมรมเครือขาย สตรี คนพิการ ผูดอย ฝายพัฒนาสังคม
และคนพิการ อิริยาบทไปปรับใชในชีวิต สาขาสภาผูสูงอายุฯ และ โอกาส และผูสูงอายุที่

ประจําวัน ผูสูงอายุในชุมชน จาก 26 ไดรับการชวยเหลือดูแล
2. เพื่อรวบรวมขอคิดเห็น อําเภอในเขตพื้นที่จังหวัด
ขอเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพ ขอนแกน จํานวน 700 คน
ชีวิตผูสูงอายุจากผูสูงอายุที่เขา  -เด็ก สตรี คนชรา และ
อบรม ผูดอยโอกาสในจังหวัด
3. เพื่อสรางงาน สรางอาชีพให ขอนแกน ทั้ง 26 อําเภอ
แกผูพิการและผูดอยโอกาส  -ผูพิการและผูดอยโอกาส
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัด
รูของเด็กและเยาวชน ขอนแกน จํานวน 45 คน
5. เพื่อสรางงาน สรางอาชีพให
แกผูพิการและผูดอยโอกาส
จว.ขก.
6. มีความรู ทักษะในการนวด
แผนไทย สามารถนําไปประกอบ
อาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนไม
เปนภาระตอผูอื่นและสังคม
7.เพื่อลดปญหาการครองชีพให
แกผูพิการและผูดอยโอกาส
จว.ขก.

2 โครงการกอสรางที่อยูอาศัยใหกับ เพื่อสรางบานพักอาศัยใหกับ กอสรางบานพักใหผูดอย 400,000       400,000       400,000       รอยละความพึงพอใจ สํานักปลัดฯ
ผูดอยโอกาส ประชาชน ผูดอยโอกาส ผูยากไร โอกาส ผูยากไร และผู ของผูไดรับความ

และผูยากจน ใหมีที่อยูอาศัย ยากจนในจังหวัดขอนแกน ชวยเหลือ
เปนของตนเองอยางมั่นคงและ จํานวน 1 หลัง
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่  4.4 สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชนและกลุมผูดอยโอกาส

เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 

3 โครงการสงเสริมการใชภูมิปญญา 1.เพื่อเปนการอนุรักษความรูจาก  -กลุมตัวแทนจากเขต 500,000       500,000       500,000       รอยละของผูผานการอบรม สํานักปลัดฯ
ไทยโดยใชสมุนไพรไทย ภูมิปญญาไทยไมใหเสื่อมสลายไป อําเภอในจังหวัดขอนแกน ที่นําความรูไปประกอบ ฝายพัฒนาสังคม

และสามารถนํามาประยุกตใช เขารับฝกอบรม รวมทั้งภาค อาชีพ
ใหเกิดประโยชนตอสุขภาพ ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2.เพื่อสงเสริมใหมีการนํา จํานวน 360 คน
สมุนไพรไทยที่มีคุณคามาใช
ใหเกิดประโยชนอยางแทจริง
และเปนการสรางรายไดใหกับ
ประชาชนในทองถิ่น
3.เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพ
ใหกับประชาชนในพื้นที่ให
สามารถผลิตสินคาโดยใชวัตถุ
ดิบในทองถิ่นอยางคุมคา

4 โครงการจางนักเรียน นักศึกษา 1.เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา  -จางนักเรียน นักศึกษา 600,000 600,000 600,000 นักเรียน นักศึกษา มี สํานักปลัดฯ
ทํางานชวงปดภาคเรียน ทํางานชวงปดภาคฤดูรอน ทํางานชวงปดภาคเรียน รายไดในชวงปดภาคเรียน

เพื่อแกไขปญหาสังคมและ ฤดูรอน จํานวน 100 คน ฤดูรอน รอยละ 80
ความยากจน
2.สงเสริมการเรียนรูระบบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการของ
อบจ.ขก.

3,250,000    3,250,000    3,250,000     รวม    4  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.1  สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางฝายเสริมสราง เพื่อสรางฝายตนน้ํา ลดปญหา จัดทําฝายตนน้ํา 200 ตัว 800,000         1,000,000    1,000,000   ฝายตนน้ําไมนอยกวา กองแผนฯ
ระบบนิเวศนตนน้ํา (Check Dam) ภัยแลงและเพิ่มความชุมชื้น 200 ตัว
แบบประชาอาสา ใหกับปาตนน้ํา

2 โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบฟนฟู เพื่อสรางกลุมและเครือขายใน เขตปาชุมชนใน 3 อําเภอ 780,000         780,000      780,000      จํานวนกิจกรรมดูแลและ กองแผนฯ
ปาชุมชนจังหวัดขอนแกน การดูแลรักษาปาตนน้ํา และ ฟนฟูปารวมกัน

สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
ฟนฟูพื้นที่ปาชุมชนรวมกัน

3 โครงการสงเสริมการมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางองคความรู อบรมใหความรูแกประชาชน 300,000         300,000      300,000      ประชาชนผานการอบรม กองแผนฯ
ของประชาชนในการบริหารจัดการ แกประชาชนดานการบริหาร ในบริเวณรอบพื้นที่ชุมน้ํา 300 คน 
พื้นที่ชุมน้ําจังหวัดขอนแกน จัดการพื้นที่ชุมน้ํา ไมนอยกวา 300 คน

4 โครงการเยาวชนอนุรักษแหลงน้ํา  -เพื่อใหความรูดานการดูแล  -โรงเรียนติดแหลงน้ํา 200,000         200,000      200,000      เครือขายของกลุมโรงเรียน กองแผนฯ
และเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ํา จํานวน 20 โรงเรียน รักษสายน้ําเพิ่มขึ้น
และสรางเครือขายแกโรงเรียน
ที่อยูติดกับแหลงน้ําธรรมชาติ

5 โครงการเยาวชนไทยใสใจ  -เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม  -เยาวชนในเขตจังหวัด 300,000         300,000      300,000      เยาวชนผานการอบรม กองแผนฯ
สิ่งแวดลอม ของเยาวชนในการอนุรักษ ขอนแกน จํานวน 200 คน 200 คน

สิ่งแวดลอม 
 -เพื่อใหเยาวชนมีความรู ความ
เขาใจในการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 - 2555)
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.1  สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

6 โครงการคายเยาวชนเพื่ออนุรักษ  -เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมี  -เยาวชนในเขตอําเภอ 1,000,000      1,000,000    1,000,000   จํานวนเยาวชนที่เขาคาย กองแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม บานแฮด ทั้ง 4 ตําบล ฝกอบรม
เขตอําเภอบานแฮด  -เพื่อใหเยาวชนมีความรู ความ

เขาใจในการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

7 โครงการฟนฟูพื้นที่ปาเพื่ออนุรักษ  -เพื่ออนุรักษพื้นที่ปาใหเปน บริเวณพื้นที่ปาบานขามเปย 1,000,000      1,000,000    1,000,000   จํานวนกิจกรรมดูแลและ กองแผนฯ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูชุมชน ม.9 ตําบลบานแฮด อําเภอ ฟนฟูปารวมกัน

 -เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยว บานแฮด 
เชิงอนุรักษ
 -เพื่อเปนแหลงอาหารชุมชน

8 โครงการกอสรางฝายเสริมสราง เพื่อสรางฝายตนน้ํา ลดปญหา จัดทําฝายตนน้ํา ในเขต 500,000         -             -            ฝายตนน้ําไมนอยกวา กองแผนฯ
ระบบนิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง ภัยแลงและเพิ่มความชุมชื้น พื้นที่อําเภอกระนวน 120 ตัว
แบบประชาอาสา (Check Dam) ใหกับปาตนน้ํา
อําเภอกระนวน

9 โครงการกอสรางฝายเสริมสราง เพื่อสรางฝายตนน้ํา ลดปญหา จัดทําฝายตนน้ํา ในเขต 350,000         -             -            ฝายตนน้ําไมนอยกวา กองแผนฯ
ระบบนิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง ภัยแลงและเพิ่มความชุมชื้น พื้นที่อําเภอน้ําพอง 100 ตัว
แบบประชาอาสา (Check Dam) ใหกับปาตนน้ํา
อําเภอน้ําพอง

10 โครงการกอสรางฝายเสริมสราง เพื่อสรางฝายตนน้ํา ลดปญหา จัดทําฝายตนน้ํา ในเขต 500,000         -             -            ฝายตนน้ําไมนอยกวา กองแผนฯ
ระบบนิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง ภัยแลงและเพิ่มความชุมชื้น พื้นที่อําเภอบานไผ 120 ตัว
แบบประชาอาสา (Check Dam) ใหกับปาตนน้ํา
อําเภอบานไผ

11 โครงการกอสรางฝายเสริมสราง เพื่อสรางฝายตนน้ํา ลดปญหา จัดทําฝายตนน้ํา ในเขต 700,000         -             -            ฝายตนน้ําไมนอยกวา กองแผนฯ
ระบบนิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง ภัยแลงและเพิ่มความชุมชื้น พื้นที่อําเภอบานฝาง 180 ตัว
แบบประชาอาสา (Check Dam) ใหกับปาตนน้ํา
อําเภอบานฝาง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.1  สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

12 โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ทําฝาย เพื่อสรางกลุมและเครือขายใน พัฒนาแหลงน้ํา สรางฝาย 500,000         -             -            จํานวนกิจกรรมที่ดําเนิน กองแผนฯ
ปลูกแฝกแบบมีสวนรวม การพัฒนาแหลงน้ํา ทําฝาย กักเก็บน้ํา และปลูกแฝก การแลวเสร็จ

และปลูกแฝก รวมกัน เพื่อปองกันการพังทลาย
ของหนาดิน

13 โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ทําฝาย เพื่อสรางกลุมและเครือขายใน พัฒนาแหลงน้ํา สรางฝาย 500,000         -             -            จํานวนกิจกรรมที่ดําเนิน กองแผนฯ
ปลูกแฝกแบบมีสวนรวม การพัฒนาแหลงน้ํา ทําฝาย กักเก็บน้ํา และปลูกแฝก การแลวเสร็จ
อําเภอภูผามาน และปลูกแฝก รวมกัน เพื่อปองกันการพังทลาย

ของหนาดิน

14 โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ  -เพื่อสงเสริมใหอาสาสมัครมี  -อาสาสมัครพิทักษ 400,000         -             -            จํานวนอาสาสมัครที่เขารวม กองแผนฯ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ ฝกอบรม
อําเภอภูเวียง  -เพื่อใหอาสาสมัครมีความรู สิ่งแวดลอม อําเภอภูเวียง

ความเขาใจในการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

15 โครงการกอสรางฝายกักเก็บน้ํา เพื่อสรางฝายกักเก็บน้ํา จัดทําฝายกักเก็บน้ํา ในเขต 650,000         -             -            ฝายตนน้ําไมนอยกวา กองแผนฯ
เพื่อพัฒนาปาชุมชน อําเภอ ลดปญหาภัยแลงและเพิ่ม พื้นที่อําเภอสีชมพู 180 ตัว
สีชมพู ความชุมชื้นใหกับพื้นที่ปา

16 โครงการสรางฝายกักเก็บน้ํา เพื่อสรางฝายกักเก็บน้ํา จัดทําฝายกักเก็บน้ํา ในเขต 1,000,000      -             -            ฝายกักเก็บน้ําที่เพิ่มขึ้น กองแผนฯ
เพื่อพัฒนาปาชุมชน อําเภอ ลดปญหาภัยแลงและเพิ่ม พื้นที่อําเภอหนองนาคํา
หนองนาคํา ความชุมชื้นใหกับพื้นที่ปา

17 โครงการพัฒนาแหลงน้ําทําฝาย  -เพื่อสรางฝายกักเก็บน้ํา จัดทําฝายกักเก็บน้ํา ในเขต 550,000         -             -            ฝายกักเก็บน้ําที่เพิ่มขึ้น กองแผนฯ
ปลูกแฝกอําเภออุบลรัตน ลดปญหาภัยแลงและเพิ่ม พื้นที่อําเภออุบลรัตน

ความชุมชื้นใหกับพื้นที่ปา

18 โครงการสงเสริมการมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางองคความรู ประชาชนในเขตพื้นที่ 400,000         -             -            ประชาชนที่รวมการอบรม กองแผนฯ
ของประชาชนในการบริหารจัดการ แกประชาชนดานการบริหาร อําเภอเปอยนอย
น้ํา อําเภอเปอยนอย จัดการน้ํา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.1  สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

19 โครงการศูนยอนุรักษและศึกษา 1) เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรู กอสรางอาคารศูนยอนุรักษ 4,000,000    4,000,000   มีศูนยอนุรักษและศึกษา กองชาง
ธรรมชาติลุมแมน้ําชี(แกงน้ําตอน) ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป และศึกษาธรรมชาติและ ธรรมชาติลุมแมน้ําชี
แหลงน้ําตามธรรมชาติ 2) เพื่อสรางจิตสํานึกในการ

รักธรรมชาติแกประชาชน
3) เพื่อพัฒนาใหเปนแหลง
พักผอนหยอนใจของ
ประชาชน

20 โครงการ "อบจ.รวมใจภักดิ์  -สรางการมีสวนรวมของประชา  -ปลูกปาเพิ่มพื้นที่สีเขียว 500,000      500,000      จํานวนพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น กองแผนฯ
รักษพื้นที่สีเขียว" ชนในการลดภาวะโลกรอน ใน จ.ขอนแกน

 -สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ลอมใหแกประชาชน

21 โครงการประชาอาสาพิทักษปา เพื่อสรางการมีสวนรวมของ  -อบรมแกนนําเยาวชนเพื่อ 400,000      500,000      จํานวนพื้นที่ปา กองแผนฯ
ประชาชนรอบพื้นที่ปาในการ เฝาระวังและดูแลรักษาปา
ดูแลรักษาปา ชุมชน 1 รุน 3 วัน 200 คน

10,430,000    9,480,000    9,580,000   รวม  21 โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการขุดลอกหนองกุดตะกรา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก  ความยาวคันหนองโดย 800,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
 บานโคก หมูที่ 12 ตําบลสําราญ - เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค รอบ 488 เมตร รวมลึก ไดรับประโยชน
 ตําบลศิลา อําเภอเมือง บริโภคและการเกษตร 3.50 เมตร ลาดเอียง 
 จังหวัดขอนแกน 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 16,295 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

2 โครงการขุดลอกหนองทามนอย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 10 เมตร ยาว 2,150 700,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโนน หมูที่ 1 ตําบลโนนทอน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค  เมตร รวมลึก 3 เมตร  ไดรับประโยชน
 อําเภอเมือง - ตําบลทากระเสริม และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
 อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 

17,520 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

3 โครงการขุดสระน้ําสงเสริมอาชีพ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขุดสระน้ําสงเสริมอาชีพ 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
 แบบเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นที่ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค แบบเศรษฐกิจพอเพียง ไดรับประโยชน
 อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน และการเกษตร จํานวน 52 บอ ลาดเอียง

1:1 ปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 1,000 ลบ.ม.   
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

4 โครงการขุดลอกลําหวยทรายขาว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  กวาง 18 เมตร ยาว 580 500,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานปากหวยฝาง หมูที่ 3 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค  เมตร ขุดใหลึกจากเดิม ไดรับประโยชน
ตําบลวังเพิ่ม - ตําบลสีชมพู และการเกษตร  2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3 เมตร หรือ

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
13,920 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

5 โครงการขุดลอกหวยทรายขาว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 18 เมตร ยาว 1,570 1,600,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานลอมไผ หมูที่ 2 ตําบลศรีสุข - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค เมตร ขุดใหลึกจากเดิม ไดรับประโยชน
 ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู และการเกษตร 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 
จังหวัดขอนแกน รวมลึก 3.50 เมตร หรือ

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
44,156 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

6 โครงการขุดลอกลําหวยลําดวน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 เมตร ยาว 1,100 680,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองทุม หมูที่ 3 ตําบลดอนดั่ง - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค  เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ไดรับประโยชน
ตําบลหนองสองหอง และการเกษตร  เมตร ขุดใหลึกจากเดิม 2 
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
18,700 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

7 โครงการขุดลอกลําหวยตะกั่ว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 577,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหวยตะกั่ว หมูที่ 10 เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 650 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
ตําบลดอนดู - บานสวองเกา บริโภคและการเกษตร 0.50 เมตร ขุดใหลึกจาก
หมูที่ 4 ตําบลหนองไผลอม เดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง
ตําบลหนองสองหอง 1:1.5 รวมลึก 3 เมตร หรือ
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน มีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 

15,843 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

8 โครงการขุดขยายอางเก็บน้ําแกงละวา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 80 เมตร ยาว 179.50 1,994,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานชีกกคอ หมูที่ 13 ตําบลเมืองเพีย เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง ไดรับประโยชน
อําเภอบานไผ ,ตําบลโคกสําราญ บริโภคและการเกษตร 1:1.5 ปริมาตรดินขุดพรอม
อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ขนยายไมนอยกวา 37,363 

ลบ.ม. ปริมาตรดินขุดพรอม
ตกแตงคันคูไมนอยกวา 
2,335 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

9 โครงการปรับปรุงหนองน้ําดอนบานไท เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 13 เมตร ยาว 530 400,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานดอนบานไท หมูที่ 2 กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค เมตร ลึกเดิม 0.50 เมตร ไดรับประโยชน
ตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 3 เมตร รวมลึก 3.50
และตําบลหวยแก อําเภอชนบท เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือ 
จังหวัดขอนแกน มีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

11,130 ลบ.ม
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

10 โครงการปรับปรุงหนองน้ําดงบัง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 50 เมตร ยาว 129 500,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานดงบัง หมูที่ 4 ตําบลคอนฉิม เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค เมตร ลึกเดิม 2 เมตร ขุด ไดรับประโยชน
และ ตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ บริโภคและการเกษตร ลึก 2 เมตร รวมลึก 4 เมตร
จังหวัดขอนแกน ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
 7,890 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

11 โครงการปรับปรุงหนองน้ําโคกสวาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 50 เมตร ยาว 110 400,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโคกสวาง หมูที่ 7 ตําบลคอนฉิม เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค เมตร ลึกเดิม 2 เมตร ขุดลึก ไดรับประโยชน
และ ตําบลแวงใหญ อําเภอแวงใหญ บริโภคและการเกษตร 2 เมตร รวมลึก 4 เมตร
จังหวัดขอนแกน ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
8,300 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

12 โครงการขุดลอกหนองสิม บานโนน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 105 เมตร ยาว 140 1,999,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
หมูที่ 1,2 ตําบลบานโนน และ เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค เมตร ลึกเดิม 0.50 เมตร ไดรับประโยชน
ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 3 เมตร รวมลึก 
จังหวัดขอนแกน 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

หรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 39,858 ลบ.ม. 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

13 โครงการขุดลอกลําหวยหนามแดง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 15 เมตร ยาว 2,410 1,375,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานสระแกว หมูที่ 1 ตําบลสระแกว เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค เมตร ขุดลึกจากเดิม 1.50 ไดรับประโยชน
อําเภอเปอยนอย - ตําบลดอนดู บริโภคและการเกษตร เมตร รวมลึก 3 เมตร
อําเภอหนองสองหอง ลาดเอียง 1:1 หรือมี
จังหวัดขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

 37,880 ลบ.ม. และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ   

14 โครงการกอสรางระบบประปาเพื่อการ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -ขนาดวาง 3.60 ม. ยาว 730,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
เกษตร บานโนนคอม ม.1 ต.โนนคอม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 3.60 ม. สูง 11.45 ม. ไดรับประโยชน
และ ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน และการเกษตร ความจุถังรวม 10 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

15 โครงการขุดลอกลําหวยพรอม เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  - กวาง 16 ม. ยาว 1,030 520,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
กอสรางถนนสําหรับน้ําลนผาน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม. ลึก 3 ม. ลาดเอียง ไดรับประโยชน
บานหนองโน ม.11 ตําบลน้ําพอง และการเกษตร 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม
อ.น้ําพอง  จ.ขอนแกน นอยกวา 14,291 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

16 โครงการขุดลอกหนองโสกตูมกา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตร 1,500,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโนนสําราญ หมูที่ 5 ต.นาจาน เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ดินขุดไมนอยกวา 29,112 ไดรับประโยชน
อ.สีชมพู - ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ บริโภคและการเกษตร ลบ.ม. 
จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

17 โครงการกอสรางพนังกั้นลําน้ําชี เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  - ผิวจราจรกวาง 5 ม. 1,500,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
หนองหมื่น - บานโนนสมบูรณ หมูที่ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 1,141 ม. โดยถมดิน ไดรับประโยชน
10 ต.โนนสมบูรณ อ.บานแฮด  และการเกษตร สูงเฉลี่ย 1.20 ม. ปริมาตร
จ.ขอนแกน ดินถมไมนอยกวา 10,680

ลบ.ม. ลงลูกรังหนา 
0.10 ม.ปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 593 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

18 โครงการขุดลอกหนองคันเฮา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  - กวาง 12 ม.ยาว 1,200 ม. 525,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บ.หนองหัวชาง ม.16 ต.หนองแปน- น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ไดรับประโยชน
ต.สวนหมอน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 

14,400 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

19 โครงการขยายทอสงน้ําดวยระบบไฟฟา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -วางทอสงน้ําพีวีซีขนาด 475,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
สูแหลงเกษตรบานสะอาด ม.4,5 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 5 นิ้ว ยาว 1,000 ม. ไดรับประโยชน
ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

20 โครงการขุดลอกหนองเจาหัว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 100 ม. ยาว 150 ม. 600,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองหัวชาง ม.8 ต.หนองแปน- น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 4.50 ม. ไดรับประโยชน
ต.สวนหมอน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 

11,702 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

21 ขุดลอกบึงนอย บานเหมือดแอ ม.7 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 35 ม. ยาว 50 ม. 600,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ต.หนองตูม และ ต.โคกสี อ.เมือง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตร ไดรับประโยชน

และการเกษตร ดินขุดไมนอยกวา 3,510
ลบ.ม. ขุดลอกลําหวยกวาง
20 ม. ยาว 275 ม. รวมลึก
3.50 ม. ปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 11,550 ลบ.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

22 ขุดลอกลําหวยไผ บานหนองชา ม.6  เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 18 ม. ยาว 2,980 ม. 1,500,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ต.น้ําออม เชื่อมบานวังโพน ม.3,10 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ลาดเอียง ไดรับประโยชน
ต.หนองกุงใหญ อ.กระนวน และการเกษตร 1:2 ปริมาตรดินขุดไม
จ.ขอนแกน นอยกวา  40,230 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

23 โครงการเจาะบอบาดาลในเขตอําเภอ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว 1,999,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค จํานวน 27 บอ ไดรับประโยชน

และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

24 ขุดลอกลําหวยโจด บานโคกสวาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  - กวาง 8 ม. ยาว 800 ม. 329,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ม.10 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 0.50 ม. ขุดลึก ไดรับประโยชน
จ.ขอนแกน และการเกษตร 2.50 ม. รวมลึก 3 เมตร

ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 9,000 
ลบ.ม.(รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

25 โครงการขุดลอกลําหวยอีโซ ชวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  - กวาง 8 ม. ลึกเดิม 2 ม. 390,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองเรือ ม.7 ต.โจดหนองแก น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงอีก 1 ม.รวมลึก ไดรับประโยชน
 -เขตบานเพ็กนอย หมู 5 และการเกษตร 3 ม. ลาดเอียง 1:1 
ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

 4,498 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

26 โครงการขุดลอกลําหวยแจง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดิน 1,999,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานวังเพิ่ม หมูที่ 1 ต.วังเพิ่ม - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา  55,125 ไดรับประโยชน
ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน  และการเกษตร ลบ.ม.  โดยนําดินที่ไดจาก

การขุดลอกไปทําการเกลี่ย
ตกแตงคันคูทั้งสองขาง
พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

27 โครงการขุดลอกลําหวยรุงไผ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดิน 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโนนหวานไฟ หมูที่ 6 ต.วังเพิ่ม - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา  55,125 ไดรับประโยชน
 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน  และการเกษตร ลบ.ม.  โดยนําดินที่ไดจาก

การขุดลอกไปทําการเกลี่ย
ตกแตงคันคูทั้งสองขางพรอม
เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

28 โครงการขุดลอกลําหวยโสกหาด เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดิน 1,857,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโสกหาด หมูที่ 13 ต.วังเพิ่ม - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา  55,125 ไดรับประโยชน
ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และการเกษตร ลบ.ม.โดยนําดินที่ไดจาก

การขุดลอกไปทําการเกลี่ย
ตกแตงคันคูทั้งสองขางพรอม
เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

29 โครงการขุดลอกลําหวยกุดไชย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 12 ม.ยาว 1,000 ม. 583,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
จากบานไชยสอ ม.2 ต.ไชยสอ - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงอีก 2 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และการเกษตร 3 ม. ลาดเอียง 1:1 

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
16,000 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

30 โครงการขุดลอกหนองเม็ก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 7.50 ม.ยาว 2,000 500,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานบอใหญ ม.3,8 ต.คูคํา อ.ซําสูง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม. รวมลึก 2 ม. ลาดเอียง ไดรับประโยชน
จ.ขอนแกน และการเกษตร  1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,720 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

31 โครงการขุดลอกลําหวยเหมืองใหญ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 16 ม.ยาว 1,472 ม. 1,236,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานยางคํา ม.6 ต.กระนวน อ.ซําสูง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม. ขุดใหลึก ไดรับประโยชน
จ.ขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 2.50 ม. ลาดเอียง

 1:1.5 รวมลึก 3.50 ม.
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
 34,040 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

32 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 18 ม.ยาว 1,000 ม. 764,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานคูคํา ม.2 ต.คูคํา อ.ซําสูง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดใหลึก ไดรับประโยชน
จ.ขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 2 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
21,000 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

33 โครงการกอสรางคันกั้นน้ําลําหวย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  - กวาง 66 ม. ยาว 98 ม. 500,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ทราย บานบะแค ม.5 ต.แวงใหญ - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 4 ม. ขุดใหลึก ไดรับประโยชน
บานโนนสวรรค ม.3 ต.คอนฉิม และการเกษตร จากเดิม 2 ม. ลาดเอียง  
อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน 1:1 รวมลึก 6 ม. ปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 9,745 
ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

34 โครงการขุดลอกฝายตลาดใหญ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  - ทิศตะวันออกกวาง 70 ม. 600,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโสกเหลื่อม ม.9 -บานทาเยี่ยม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ทิศตะวันตกกวาง 42 ม. ไดรับประโยชน
ม.10 ต.ใหมนาเพียง อ.แวงใหญ และการเกษตร ทิศเหนือยาว 114 ม. ทิศใต
จ.ขอนแกน ยาว 110 ม.ลึกเดิม 1.50 ม

ขุดใหลึกลงจากเดิม 2 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 11,700 
ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

35 โครงการขุดลอกฝายซําโพธิ์ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 70 ม. ยาว 113 ม. 700,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานดอนหัน ม.3 ต.ใหมนาเพียง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดใหลึก ไดรับประโยชน

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 2 ม.รวมลึก 3.50 
ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
13,660 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

36 โครงการขุดลอกกุดกอย บานโคกเจริญ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ลาดเอียง 1 :1.5  ปริมาตรดิน 1,013,600        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
หมูที่ 8  ต.บานโคก-สรางแปน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา  26,445 ไดรับประโยชน
บานหนองหญาปลอง หมูที่ 6 และการเกษตร ลบ.ม.โดยนําดินที่ไดจาก
ต.บานโคก- ลําน้ําพอง ต.ขนวน การขุดลอกไปตกแตงคันคู
 อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน   ทั้งสองขาง สวนที่เหลือนํา

ใหนําไปทิ้งในที่สาธารณ
ประโยชนที่กําหนดให
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

37 โครงการขุดลอกบึงกระชา (ชวงที่ 2) เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  มีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานแหวคํา หมูที่ 8  ต.บานโนน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค  38,985 ลบ.ม. ไดรับประโยชน
และต.คูคํา อ.ซําสูง จ.ขอนแกน และการเกษตร โดยนําดินที่ไดจากการ

ขุดลอกไปทิ้งในที่สาธารณ
ประโยชนพรอมเกลี่ยตกแตง
ใหเรียบรอย ลาดเอียง 
1:1.5 (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่กําหนด)

38 โครงการขุดลอกลําหวยน้ําฝาย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ลาดเอียง 1 :1.5  ปริมาตรดิน 1,530,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองหอย หมูที่ 7 ต.บานโคก - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา 40,410 ลบ.ม. ไดรับประโยชน
หนองอีแล อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน และการเกษตร โดยนําดินที่ไดจากการขุด

ลอกไปตกแตงคันคูทั้งสอง
ขางสวนที่เหลือนําใหนําไป
ทิ้งในที่สาธารณประโยชนที่
กําหนดให

39 โครงการขุดลอกลําหวยโพง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 16 ม. ยาว 750 ม. 818,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานนาแพง ม.5 บานสงแดง ม.4 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 0.50 ม. ขุดใหลึก ไดรับประโยชน
ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน และการเกษตร จากเดิม 3 ม.รวมลึก 3.50 

ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
22,500 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

40 โครงการขุดลอกบึงกระชา (ชวงที่ 2) เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ มีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานแหวคํา หมูที่ 8  ต.บานโนน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 38,985 ลบ.ม. โดยนําดิน ไดรับประโยชน
 และต.คูคํา อ.ซําสูง จ.ขอนแกน  และการเกษตร ที่ไดจากการขุดลอกไปทิ้ง

ในที่สาธารณประโยชนพรอม
เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 
ลาดเอียง 1:1.5
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

41 โครงการขุดลอกลําหวยเมย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 14 ม.ยาว 3,033 ม. 1,994,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหินตั้ง ม. 3,11 ต.ซับสมบูรณ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม. ขุดใหลึกจาก ไดรับประโยชน
อ.โคกโพธิ์ไชยจ.ขอนแกน และการเกษตร เดิม 2.50 ม.รวมลึก 3.50 

ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
 54,960 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

42 โครงการขุดลอกลําหวยวังมน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 43 ม. ยาว 150 ม. 1,430,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหมอ ม.7  ต.เมืองเกาพัฒนา - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
ต.เขานอย อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน และการเกษตร 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5 

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
15,237 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

43 โครงการขุดขยายหนองโสกหัวลอน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตร 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองหนามแทง หมูที่ 8 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ดินขุดไมนอยกวา ไดรับประโยชน
ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ - ต.ภูหาน และการเกษตร กวา 19,048 ลบ.ม. 
อ.สีชมพู จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

44 โครงการขุดลอกลําหวยสายบาตร เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
(ชวงที่ 2) บานบอใหญ หมูที่ 3,8 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 1,488 ม. ลึกเดิม 0.50 ม. ไดรับประโยชน
ต.คูคํา อ.ซําสูง - บานโคกแปะ และการเกษตร ขุดลึก 2.50 ม.รวมลึก 3 ม.
หมูที่ 12 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 54,870 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก
การขุดลอกไปตกแตงคันคู
สวนที่เหลือใหนําทิ้งในที่
สาธารณประโยชนที่
กําหนดให
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

45 โครงการขุดลอกลําหวยไผ บานคําแมด เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 12 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
หมูที่ 1,2 ต.คําแมด - เขตต.หวยเตย น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 3,265 ม. ลึกเดิม 0.50 ม. ไดรับประโยชน
 อ.ซําสูง จ.ขอนแกน  และการเกษตร ขุดลึก 2.50 ม.รวมลึก 3 ม. 

ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 55,096
ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก
การขุดลอกไปตกแตงคันคู
สวนที่เหลือใหนําทิ้งในที่
สาธารณประโยชนที่
กําหนดให
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

46 โครงการขุดลอกลําหวยสายบาตร เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานคําแมด หมูที่ 1,2 ต.คําแมด - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 1,490 ม. ลึกเดิม 0.50 ม. ไดรับประโยชน
 เขตต.หวยเตยอ.ซําสูง จ.ขอนแกน  และการเกษตร ขุดลึก 2.50 ม. รวมลึก 3 ม.

ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 54,943
ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก
การขุดลอกไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําทิ้งในที่
สาธารณประโยชนที่
กําหนดให
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

47 โครงการขุดลอกลําหวยโกทา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดิน 1,995,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานปากหวยฝาง หมูที่ 3 ต.วังเพิ่ม - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา  55,125 ไดรับประโยชน
 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และการเกษตร  ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก

การขุดลอกไปทําการเกลี่ย
ตกแตงคันคูทั้งสองขาง
พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

48 โครงการขุดลอกหนองบึงใหม เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
 บานโนน หมูที่ 1 ต.บานโนน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 3,015 ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
และต.คูคํา อ.ซําสูง จ.ขอนแกน  และการเกษตร ขุดลึก 1.20 ม. รวมลึก 

2.20 ม. ลาดเอียง 1:1.5
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
54,993 ลบ.ม. โดยนําดิน
ที่ไดจากการขุดลอกไป
ตกแตงคันคู สวนที่เหลือให
นําทิ้งในที่สาธารณประโยชน
ที่กําหนดให
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

49 โครงการขุดลอกลําหวยโกทา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดิน 1,995,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโนนหวานไฟ หมูที่ 6 ต.วังเพิ่ม - เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ขุดไมนอยกวา  55,125 ไดรับประโยชน
ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน  บริโภคและการเกษตร ลบ.ม.  โดยนําดินที่ไดจาก

การขุดลอกไปทําการเกลี่ย
ตกแตงคันคูทั้งสองขาง
พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย

50 โครงการขุดลอกลําหวยกุดทิง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ขนาดกวาง 15 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโนน หมูที่ 1 ต.บานโนน เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 2,255 ม. ลึกเดิม 0.50 ม. ไดรับประโยชน
อ.ซําสูง - บานสําโรง หมูที่ 11 บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 2.50 ม. รวมลึก 3 ม.
 ต.บานขาม อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 54,965
ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก
การขุดลอกไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําทิ้งในที่
สาธารณประโยชนที่
กําหนดให 

51 โครงการขุดลอกลําหวยสายบาตรหลง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานบอใหญ หมูที่ 3,8 ต.คูคํา เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 2,045 ม. ลึกเดิม 0.50 ม. ไดรับประโยชน
อ.ซําสูง จ.ขอนแกน - ต.เสือเฒา บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 2.50 ม. รวมลึก 3 ม.
อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 54,959 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก
การขุดลอกไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําทิ้งในที่
สาธารณประโยชนที่
กําหนดให

52 โครงการขุดลอกลําหวยหนองผือ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 12 ยาว 2,625 ม. 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานนาโพธิ์ ม.7 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 4 ม. ลาดเอียง 1:1
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

53 โครงการขุดลอกหนองแสงตอนบน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 16 ยาว 1,580 ม. 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ม.5,15 บานหวยยาง ต.ดงเมืองแอม เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ไดรับประโยชน
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร รวมลึก 4 ม. ลาดเอียง 1:1

54 โครงการขุดลอกหนองฝายบานโคกสูง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 16 ยาว 2,100 ม. 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ม.6 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ไดรับประโยชน
จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร รวมลึก 4 ม. ลาดเอียง 1:1

55 โครงการขุดลอกลําหวยโจกโหลก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ยาว 1,520 ม. 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานคํานางปุม ม.11 ต.เขาสวนกวาง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ไดรับประโยชน
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน และการเกษตร รวมลึก 4 ม. ลาดเอียง 1:1

56 โครงการขุดลอกลําหวยหลัว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดิน 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานชมพูทอง หมูที่ 11 ต.สีชมพู - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา 55,125 ลบ.ม. ไดรับประโยชน
ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และการเกษตร โดยนําดินที่ไดจากการขุด

ลอกไปทําการเกลี่ยตกแตง
คันคูทั้งสองขางพรอมเกลี่ย
ตกแตงใหเรียบรอย

57 โครงการขุดลอกลําหวยสายหนัง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดิน 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโนนทองหลาง หมูที่ 7 ต.สีชมพู - เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ขุดไมนอยกวา 55,125 ลบ.ม. ไดรับประโยชน
ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร โดยนําดินที่ไดจากการขุด

ลอกไปทําการเกลี่ยตกแตง
คันคูทั้งสองขางพรอมเกลี่ย
ตกแตงใหเรียบรอย 

58 โครงการขุดลอกลําหวยสายหนัง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดิน 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหวยสายหนัง หมูที่ 6 ต.สีชมพู - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา 55,125 ลบ.ม. ไดรับประโยชน
 ต.บริบูรณ อ.สีชมพู จ.ขอนแกน  และการเกษตร โดยนําดินที่ไดจากการขุด

ลอกไปทําการเกลี่ยตกแตง
คันคูทั้งสองขางพรอมเกลี่ย
ตกแตงใหเรียบรอย 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

59 โครงการขุดลอกรอบบึงอีแกว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดิน 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานกุดธาตุ หมูที่ 1,2 ต.กุดธาตุ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา 48,232 ลบ.ม. ไดรับประโยชน
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน  และการเกษตร โดยนําดินที่ไดจากการขุด

ลอกไปตกแตงคันคูทั้งสอง
ขางสวนที่เหลือนําใหนําไปทิ้ง
ในที่สาธารณประโยชนที่
กําหนดให 

60 โครงการขุดลอกลําหวยลงไซ(ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 14 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานนาเลาะ หมูที่ 4 ต.หนองโน - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 2,041 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ไดรับประโยชน
บานคํามืด หมูที่ 3 ต.บานฝาง และการเกษตร ขุดลึกลงจากดินเดิม 3 ม. 
อ.กระนวน จ.ขอนแกน รวมความลึก 4 ม. ลาดเอียง

1:1 ปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 55,107 ลบ.ม.โดยนํา
ดินที่ไดจากการขุดลอกไป
ตกแตงคันคู สวนที่เหลือให
นําทิ้งในที่สาธารณประโยชน
ที่กําหนดให

61 โครงการขุดลอกลําหวยจงอาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 14 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโคกกลาง หมูที่ 5 ต.หนองโน - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 2,041 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ไดรับประโยชน
บานคํามืด หมูที่ 3 ต.บานฝาง และการเกษตร ขุดลึกลงจากดินเดิม 3 ม. 
อ.กระนวน จ.ขอนแกน รวมความลึก 4 ม. ลาดเอียง 

1:1 ปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 55,107 ลบ.ม.โดยนํา
ดินที่ไดจากการขุดลอกไป
ตกแตงคันคู สวนที่เหลือให
นําทิ้งในที่สาธารณประโยชน
ที่กําหนดให  

62 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําลําหวย เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดพื้นที่ 30,000 ตร.ม. 600,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
แยพรอมคลองชลประทานสงน้ํา กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค รวมลึก 4.50 ม. ไดรับประโยชน
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

63 โครงการขุดลอกฝายลําตาพุฒ ม.10 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ชวงที่ 1 กวาง 35 ม. ยาว 629,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
(เสริมคันกั้นน้ํา) ต.นาหนองทุม เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 50 ม. รวมลึก 3.50 ม. ไดรับประโยชน
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร ชวงที่ 2 กวาง 20 ยาว 

300 ม. รวมลึก 3.50 ม.

64 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําวังทับ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง  12 ม. ยาว 1,000 ม. 541,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ตาง หมู 12 ต.นาหนองทุม เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค รวมลึก 3 ม. ไดรับประโยชน
อ.ชุมแพ  จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร

65 โครงการขุดลอกหนองใหญ บาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 15 ม. ยาว 750 ม. 459,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
น้ําออม ม.1 ต.น้ําออม ต.หนองโก เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค รวมลึก 3 ม. ไดรับประโยชน
อ.กระนวน จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร

66 โครงการปรับปรุงซอมแซมพนังกั้น เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 20 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ลําน้ําชี บานหนองบัวดีหมี ม.20 เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึก 3.50 ม. ไดรับประโยชน
ต.ทาพระ อ.เมือง-เขตโนนสมบูรณ บริโภคและการเกษตร
อ.บานแฮด จ.ขอนแกน

67 โครงการขุดลอกลําหวยยาง ชวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ชวงที่ 1 กวาง 20 ม. ยาว 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานนาเพียง หมู 6 -บานหนองบอน เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 300 ม. ลึก 3.50 ม. ไดรับประโยชน
ม.9 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง บริโภคและการเกษตร ชวงที่ 2 กวาง 10 ม. ยาว 
จ.ขอนแกน 800 ม. ลึก 3 ม.

68 โครงการขุดลอกลําหวยผักหนาม เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 12 ยาว 3,265 ม. 1,500,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองกุงธนสาร หมู 1 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 0.50 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง และการเกษตร 3 ม.ลาดเอียง 1:1.5
จ.ขอนแกน

69 โครงการขุดลอกลําหวยไผ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 20 ม. ยาว 1,490 ม. 1,500,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโนนสวรรค หมู 5 เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 0.50 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง บริโภคและการเกษตร 3 ม.ลาดเอียง 1:1.5
จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

70 โครงการขุดลอกหนองสิม บานบอ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 20 ม. ยาว 3,015 ม. 1,500,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
หมูที่ 1 ต.เขานอย อ.เวียงเกา- เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก 2.20 ไดรับประโยชน
ลําหวยบอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร ม. ลาดเอียง 1:1.5

71 โครงการขุดลอกลําหวยโกทา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  ขนาดกวาง 8 ม. ยาว 300,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ตอนบน หมูที่ 4,6 บานนาแพง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 1,500 ม. ไดรับประโยชน
ต.เขานอย อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน และการเกษตร

72 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 10 ม. ยาว 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ประโยชนมองนาฮี หมูที่ 4 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 2,000 ม. ไดรับประโยชน
บานนาแพง ต.เขานอย-ตําบล และการเกษตร
เมืองเกาพัฒนา อ.เวียงเกา
จ.ขอนแกน

73 โครงการปรับปรุงซอมแซมพนังกั้น เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 12 ม. ยาว 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ลําน้ําชี บานหนองโพธิ์ ม.8 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 2,200 ม. ไดรับประโยชน
ต.หนองแวง อ.พระยืน-บานปาสังข และการเกษตร
ม.3 ต.ดอนชาง อ.เมือง จ.ขอนแกน

74 โครงการขุดลอกลําหวยบง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 15 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานกุดโงง หมูที่ 3 ต.หนองโน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 1,837 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ไดรับประโยชน
 อ.กระนวน - บานเพี้ยฟาน หมูที่ 1 และการเกษตร ขุดลึกลงจากดินเดิม 3 ม. 
ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน  รวมความลึก 4 ม. ลาดเอียง 

1:1 ปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 55,110 ลบ.ม. โดย
นําดินที่ไดจากการขุดลอก
ไปตกแตงคันคู สวนที่เหลือ
ใหนําทิ้งในที่สาธารณประ
โยชนที่กําหนดให
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

75 โครงการขุดลอกลําหวยโจด เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหวยโจด หมูที่ 3,11 ต.หวยโจด น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 1,670 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ไดรับประโยชน
 - บานศรีเวียงชัย หมูที่ 11 และการเกษตร ขุดลึกลงจากดินเดิม 3 ม.
ต.หนองกุงใหญ อ.กระนวน จ.ขอนแกน รวมความลึก 4 ม.ลาดเอียง

1:1 ปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 55,110 ลบ.ม. โดย
นําดินที่ไดจากการขุดลอก
ไปตกแตงคันคูหรือทิ้งใน
ที่สาธารณประโยชน

76 โครงการขุดลอกลําหวยทราย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 12 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองแสง หมูที่ 4 ต.หวยโจด น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 2,625 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ไดรับประโยชน
อ.กระนวน - บานดงเย็น หมูที่ 12 ขุดลึกลงจากดินเดิม 3 ม. 
ต.บัวใหญ อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน รวมความลึก 4 ม. ลาดเอียง 

1:1 ปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 55,125 ลบ.ม. โดยนํา
ดินที่ไดจากการขุดลอกไป
ตกแตงคันคู สวนที่เหลือให
นําทิ้งในที่สาธารณประโยชน
ที่กําหนดให 

77 โครงการขุดลอกแกงกุดโคก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 14 ม. ยาว 1,266 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ต.บานโตน อ.พระยืน จ.ขอนแกน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก 4 ไดรับประโยชน

และการเกษตร ม. ลาดเอียง 1:1

78 โครงการขุดลอกหวยบักอุย ในเขต เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 ม. ยาว 2,150 ม. 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
อ.พระยืน จ.ขอนแกน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก 3.50 ไดรับประโยชน

และการเกษตร ม. ลาดเอียง 1:1.5

79 โครงการขุดลอกหนองหัวโจด เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 ม. ยาว 2,150 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโจดใหญ ต.บานโตน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก 3.50 ไดรับประโยชน
อ.พระยืน จ.ขอนแกน และการเกษตร ม. ลาดเอียง 1:1.5
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

80 โครงการขุดลอกลําหวยอีสานเขียว เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 12 ม. ยาว 2,194 ม. 1,200,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโคกสงา ม.6,บานหนองมวง กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 0.5 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
ม.2 ต.ทางขวาง อ.แวงนอย-เขต บริโภคและการเกษตร 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1
อ.พล จ.ขอนแกน

81 โครงการขุดลอกลําหวยยางฮาด เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 14 ม. ยาว 1,847 ม. 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ตอนกลาง บานโพนงาม ม.4 กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 0.5 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
ต.ทานางแนว อ.แวงนอย-บานรัตนะ บริโภคและการเกษตร 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5
ม.2 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ 
จ.ขอนแกน

82 โครงการขุดลอกลําหวยนอย บาน เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 12 ม.ยาว 1,000 ม. 600,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ทางขวางสอง ม.11 ต.ทางขวาง- กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึก 3.00 ม. ไดรับประโยชน
เขต ต.ทาวัด อ.แวงนอย บริโภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน

83 โครงการขุดลอกลําหวยเสียว บาน เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 14 ม. ยาว 2,672 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
โนนแดงนอย ม.5 ต.บานแทน- กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

84 โครงการขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยน เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 14 ม. ยาว 1,500 ม. 600,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานสระแกว ม.4 ต.บานแทน- กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 0.5 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

85 โครงการขุดลอกลําหวยไผ ม.3 เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 16 ม. ยาว 2,150 ม. 1,500,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ต.วังแสง อ.ชนบท-อ.โคกโพธิ์ไชย กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

86 โครงการขุดลอกคลองลําหวย เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 16 ม. ยาว 1,750 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ปานอย ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 0.50 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5
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ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

87 โครงการกอสรางผนังกั้นน้ําลําหวย เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 18 ม. ยาว 1,594 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ปานอย ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5

88 โครงการกอสรางผนังกั้นน้ํา เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 16 ม. ยาว 2,150 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานอาจสามารถ หมู 2 ต.นาเพียง กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

89 โครงการกอสรางฝายน้ําลน เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 16 ม. ยาว 1,750 ม. 2,500,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานแฮด หมูที่ 2 ตําบลบานแฮด กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 0.50 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
อําเภอบานแฮด จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

90 โครงการกอสรางฝายน้ําลน เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 16 ม. ยาว 2,150 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานขามเปย หมูที่ 5,9 ต.บานแฮด กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
อําเภอบานแฮด จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

91 โครงการกอสรางฝายน้ําลน เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 40 ม. ยาว 1,705 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองโงง หมูที่ 3 ต.บานแฮด กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 2 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
อําเภอบานแฮด จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 3 ม. ลาดเอียง 1:2

92 โครงการขุดลอกลําหวยสะอะ เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 20 ม. ยาว 1,968 ม. 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานขามเปย หมูที่ 9 ตําบลบานแฮด กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
เชื่อมตอตําบลโนนสมบูรณ บริโภคและการเกษตร 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5
อ.บานแฮด จ.ขอนแกน

93 โครงการขุดลอกลําหวยภูเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 40 ม. ยาว 1,765 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานแฮด หมู 2 ตําบลบานแฮด กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 2 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
เชื่อมตอตําบลหนองแซง บริโภคและการเกษตร 3 ม. ลาดเอียง 1:2
อ.บานแฮด จ.ขอนแกน

94 โครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 20 ม. ยาว 1,965 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองแวงคู ม.6 ต.บานฝาง กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
อ.กระนวน จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

95 โครงการขุดลอกหวยแคนนอย เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 100 ม. ยาว 155 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโนนเหลื่อม ม.4 อ.เปอยนอย กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึก 3 ม. ไดรับประโยชน
จ.ขอนแกน - อ.นาเชือก บริโภคและการเกษตร
จ.มหาสารคาม

96 โครงการขุดลอกลําหวยใหญ เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 250 ม.ยาว 447 ม. 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บ.แกนเทา ม.7 ต.บานฝาง กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึก 3.00 ม. ไดรับประโยชน
อ.บานฝาง- ต.สาวะถี  อ.เมือง บริโภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน

97 โครงการขุดลอกลําหวยใหญ เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 250 ม.ยาว 447 ม. 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
(ตอน 2) บานทุม และ ต.นาหวา กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึก 3.00 ม. ไดรับประโยชน
อ.เมือง จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร

98 โครงการขุดลอกลําหวยแสง เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 250 ม.ยาว 447 ม. 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโคกสูง ม.9 ต.โคกสูง - บาน กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึก 3.00 ม. ไดรับประโยชน
หวยยาง ม.6 ต.ทุงโปง อ.อุบลรัตน บริโภคและการเกษตร
จ.ขอนแกน

99 โครงการกอสรางฝายน้ําลน คสล. เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 250 ม.ยาว 447 ม. 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโคกสูง ม.5 ต.โคกสูง กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึก 3.00 ม. ไดรับประโยชน
อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร

100 โครงการขุดลอกลําหวยยาง เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 250 ม.ยาว 447 ม. 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโคกสูง ม.5 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน - กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึก 3.00 ม. ไดรับประโยชน
บานโสกแต ม.7,8 ต.ปาหวายนั่ง บริโภคและการเกษตร
อ.บานฝาง จ.ขอนแกน

101 โครงการกอสรางฝายน้ําลน คสล. เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 250 ม.ยาว 447 ม. 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานนาคํา ม.1 ต.นาคํา อ.อุบลรัตน กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึก 3.00 ม. ไดรับประโยชน
จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

102 โครงการขุดลอกหวยหาดตอนบน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 250 ม.ยาว 447 ม. 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3.00 ม. ไดรับประโยชน

และการเกษตร และแกไข
ปญหาภัยแลง

103 โครงการกอสรางฝายน้ําลน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 250 ม.ยาว 447 ม. 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานขามเปย หมูที่ 5,9 ต.บานแฮด น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3.00 ม. ไดรับประโยชน
อ.บานแฮด จ.ขอนแกน และการเกษตร และแกไข

ปญหาภัยแลง

104 โครงการขุดลอกฝายหนองชางตาย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 250 ม.ยาว 447 ม. 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโนนสะอาด ต.โนนสะอาด น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3.00 ม. ไดรับประโยชน
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน และการเกษตร และแกไข

ปญหาภัยแลง

105 โครงการขุดลอกลําหวยโจด เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 250 ม.ยาว 447 ม. 1,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโคกสวางม.10 ต.โคกสูง  น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3.00 ม. ไดรับประโยชน
อ.อุบลรัตน  เชื่อมเขต อ.เมือง และการเกษตร และแกไข
จ.ขอนแกน ปญหาภัยแลง

106 โครงการขุดลอกลําหวยเตา บ.มาลา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม. ยาว 1,966 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ม.3 ต.ชุมแพ เชื่อมเทศบาล น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
เมืองชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และการเกษตร 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5

107 โครงการขุดลอกหนองเทิง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 ม. ยาว 2,150 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บ.หนองสองหอง ม.1 ต.นางาม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และการเกษตร 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

108 โครงการขุดลอกลําหวยศิลาพรอม เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 ม. ยาว 2,438 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
กอสรางทางน้ําผาน ชวง บ.หนองกุง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 0.50 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
ม.2  ต.ศิลา - บานหัวถนน และการเกษตร 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1
ม.5 อ.เมือง จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

109 โครงการขุดลอกบึงหนองหวาย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 ม. ยาว 2,150 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานบึงฉิม ม.4 ต.บึงเนียม และ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน และการเกษตร 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

110 โครงการขุดลอกหนองบัวทอง ม.8 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 ม. ยาว 1,750 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ต.โนนคอม อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 0.50 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน

และการเกษตร 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

111 โครงการขุดลอกลําหวย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 ม. ยาว 2,150 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
สายบาตรนอย บานนามูล ม.4 - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
บานตอประดู ม.3  ต.ดูนสาด และการเกษตร 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5
อ.กระนวน จ.ขอนแกน

112 โครงการขุดลอกหนองเตา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 18 ม. ยาว 1,595 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองเตา ม.5  ต.โคกสี และ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
ต.หนองตูม อ.เมือง  จ.ขอนแกน และการเกษตร 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5

113 โครงการขุดลอกหวยเสียว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม. ยาว 1,400 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโคกกลาง ม.8  ต.วังชัย - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 0.50 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
ต.หนองกุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน และการเกษตร 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5

114 โครงการขุดลอกลําหวยเม็ก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 14 ม. ยาว 1,985,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานอุบล หมูที่ 3 ต.บัวใหญ - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 2,041 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ไดรับประโยชน
บานโนนเชือก หมูที่ 7 ต.บานขาม และการเกษตร ขุดลึกลงจากดินเดิม 3 ม.
 อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน  รวมความลึก 4 ม.ลาดเอียง 

1:1 ปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 55,107 ลบ.ม. โดย
นําดินที่ไดจากการขุดลอก
ไปตกแตงคันคู สวนที่เหลือ
ใหนําทิ้งในที่สาธารณประ
โยชนที่กําหนดให
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

115 โครงการขุดลอกลําหวยเสียวนอย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 15 ม. ยาว 1,985,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโคกเลา หมูที่ 12 ต.บัวเงิน - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 1,837 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ไดรับประโยชน
บานกุดพังทุย หมูที่ 1 ต.พังทุย และการเกษตร ขุดลึกลงจากดินเดิม 3 ม.
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน  รวมความลึก 4 ม. ลาดเอียง

1:1 ปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 55,110 ลบ.ม. โดยนํา
ดินที่ไดจากการขุดลอกไป
ตกแตงคันคู สวนที่เหลือให
นําทิ้งในที่สาธารณประโยชน
ที่กําหนดให

116 โครงการขุดลอกลําหวยหลักดาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 18 ม. ยาว 1,852,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองโน หมูที่ 1 ต.หนองโน - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 1,503 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
บานโนนราศรี หมูที่ 18 ต.หนองโก และการเกษตร 1.50 ม. ขุดลึกลงจากดิน
อ.กระนวน จ.ขอนแกน  เดิม 2.50 ม. รวมความลึก

4 ม.ลาดเอียง 1:1 ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 46,968 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก
การขุดลอกไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําทิ้งในที่
สาธารณประโยชนที่กําหนด

117 โครงการขุดลอกลําหวยสงเปอย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 1,503,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองแสง หมูที่ 4 ต.หวยโจด - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 1,500 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ไดรับประโยชน
บานหนองกุงใหญ หมูที่ 1 และการเกษตร ขุดลึกลงจากดินเดิม 3 ม. 
ต.หนองกุงใหญ อ.กระนวน จ.ขอนแกน รวมความลึก 4 ม. ลาดเอียง

1:1 ปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 49,500 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ไดจากการขุด
ลอกไปตกแตงคันคู และสวน
ที่เหลือใหนําทิ้งในที่สาธารณ
ประโยชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

118 โครงการขุดลอกลําหวยบง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 1,592,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองกุงขี้ควง หมูที่ 5 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 1,580 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง - บานนาฝาย และการเกษตร 1.50 ม.ขุดลึกลงจากดินเดิม
หมูที่ 8 ต.หวยโจด อ.กระนวน 2.50 ม. รวมความลึก 4 ม.
จ.ขอนแกน  ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 41,475 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก
การขุดลอกไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําทิ้งในที่
สาธารณประโยชนที่กําหนด
ให 

119 โครงการขุดลอกลําหวยคํามืด เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 14 ม. ยาว 1,992,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานคํามืด หมูที่ 3 ต.บานฝาง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 2,900 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ไดรับประโยชน
อ.กระนวน - บานคําเจริญ หมูที่ 10 และการเกษตร ขุดลึกลงจากดินเดิม 2.50ม. 
ต.หัวนาคํา อ.กระนวน จ.ขอนแกน  รวมความลึก 3.50 ม. ลาด

เอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 52,562 ลบ.ม.
 โดยนําดินที่ไดจากการขุด
ลอกไปตกแตงคันคู สวนที่
เหลือใหนําทิ้งในที่สาธารณ
ประโยชนที่กําหนดให

120 โครงการขุดลอกลําหวยบง เพื่อใหราษฎรมีแหลง  ขนาดกวาง 12 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองบัวเงิน หมูที่ 8 ต.พังทุย - กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 2,625 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ไดรับประโยชน
บานโคกเลา หมูที่ 12 ต.บัวเงิน บริโภคและการเกษตร ขุดลึกลงจากดินเดิม 3 ม. 
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน รวมความลึก 4 ม.ลาดเอียง

ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 55,125 
ลบ.ม.โดยนําดินที่ไดจากการ
ขุดลอกไปตกแตงคันคู สวน
ที่เหลือใหนําทิ้งในที่สาธารณ
ประโยชนที่กําหนดให
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

121 โครงการขุดลอกลําหวยยาง เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานศรีฐาน หมูที่ 2 ต.พังทุย - กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 2,100 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
บานหนองแวงดง หมูที่ 7 บริโภคและการเกษตร 1.50 ม.ขุดลึกลงจากดินเดิม
 ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน  2.50 ม. รวมความลึก 4 ม.

ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 55,125 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก
การขุดลอกไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําทิ้งในที่
สาธารณประโยชนที่
กําหนดให 

122 โครงการขุดลอกลําหวยแมซัด เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโนนเชือก หมูที่ 7 ต.บานขาม - กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,520 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ไดรับประโยชน
บานโนนหัวชาง หมูที่ 13 ต.บัวใหญ บริโภคและการเกษตร ม.ขุดลึกลงจากดินเดิม 2.50
 อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน   ม. รวมความลึก 4 ม. ลาด

เอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 55,100 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ไดจากการขุด
ลอกไปตกแตงคันคู สวนที่
เหลือใหนําทิ้งในที่สาธารณ
ประโยชนที่กําหนดให

123 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 18 ม. ยาว 1,960 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ขามลําหวยจงอาง บานแกนคํา ม.10 - กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึก 3.5 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ไดรับประโยชน
บานภูเหล็กนอย ต.ภูเหล็ก อ.บานไผ บริโภคและการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
จ.ขอนแกน 55,125 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

124 โครงการขุดลอกหนองศาลา เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 10 ม.ยาว 1,000 ม. 800,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองแดง ม.10 ต.ยางคํา กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึก 3.00 ม. ไดรับประโยชน
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร

125 โครงการขุดลอกหนองโดก เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 10 ม.ยาว 3,250 ม. 800,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองโดก ม.2 ต.โนนทอง กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึก 3.00 ม. ไดรับประโยชน
อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร

126 โครงการขุดลอกลําหวยชัน เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 16 ม. สูง 1.50 ม. 800,000           -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
สายบานดอนนอย ม.6 -บานทาแร กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ไดรับประโยชน
ม.10 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร

127 โครงการกอสรางสะพานเหล็กขาม เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 20 ม. ยาว 2,202 ม. 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ลําหวยรากไม เชื่อมตําบลดอนหัน - กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึก 3.5 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ไดรับประโยชน
เขวาไร จุดบานโนนตุน ม.7 ต.ดอนหัน บริโภคและการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
อ.เมือง จ.ขอนแกน 55,050 ลบ.ม.

128 โครงการขุดลอกลําหวยสายบาตร เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานบอใหญ หมูที่ 3,8 ต.คูคํา กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 2,050 ม. ลึกเดิม 0.50 ม. ไดรับประโยชน
อ.ซําสูง - คลองชลประทาน บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 2.50 ม.รวมลึก 3 ม. 
เขตต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน  ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 55,093 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก
การขุดลอกไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําทิ้งในที่
สาธารณประโยชนที่
กําหนดให
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

129 โครงการขุดลอกลําหวยวังไฮ เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานผักหนาม หมูที่ 4 ต.หนองกุงใหญ กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,520 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
 - บานหนองโกใหม หมูที่ 17 บริโภคและการเกษตร 1.50 ม. ขุดลึกจากดินเดิม 
 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแกน  2.50 ม. รวมความลึก 4 ม. 

ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 55,100
ลบ.ม.  โดยนําดินที่ไดจาก
การขุดลอกไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําทิ้งในที่
สาธารณประโยชนที่
กําหนดให

130 โครงการขุดลอกลําหวยหินลาด เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 38  ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหวยหินลาด หมูที่ 4 ต.มวงหวาน กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 705  ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
 อ.น้ําพอง - ต.โนนทอน อ.เมือง บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 2.50 ม. รวมลึก 
จ.ขอนแกน 3.50 ม. ความลาดเอียง 

1 : 1.5  หรือปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 55,044  
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดมา
ทําคันคูทั้งสองดานพรอม
ตกแตงคันคูใหเรียบรอย

131 โครงการขุดลอกลําหวยยาง (ตอนบน) เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 18 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
 บานสระกุด หมูที่ 2 - บานสระแกว กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,747  ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
หมูที่ 14 ต.มวงหวาน อ.น้ําพอง - บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 3 ม. รวมลึก 4 ม. 
ต.บานคอ อ.เมือง จ.ขอนแกน  ความลาดเอียง 1 : 1.5 

หรือปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 55,016 ลบ.ม. โดย
นําดินที่ขุดมาทําคันคูทั้ง
สองดานพรอมตกแตงคันคู
ใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

132 โครงการขุดลอกลําหวยแสง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 12 ม. ยาว 1,600,000  -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองผักแวน หมูที่ 8,16 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 2,613 ม. ลึกเดิม 0.50 ม. ไดรับประโยชน
ต.หนองโก - ต.น้ําออม อ.กระนวน และการเกษตร ขุดลึก 2.50 ม. รวมลึก 
จ.ขอนแกน 3 ม. ความลาดเอียง 

1 : 1.5  หรือปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 44,084 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดมา
ทําคันคูทั้งสองดานพรอม
ตกแตงคันคูใหเรียบรอย

133 โครงการขุดลอกลําหวยยาง เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 14 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโนนดงมัน หมูที่ 6, 14 ต.สะอาด กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 2,820  ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
 อ.น้ําพอง - ต.ดงเมืองแอม บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 3 ม. รวมลึก 4 ม. 
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน  ความลาดเอียง 1 : 1.5 

หรือปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 54,960 ลบ.ม.โดย
นําดินที่ขุดมาทําคันคูทั้ง
สองดานพรอมตกแตงคันคู
ใหเรียบรอย 

134 โครงการขุดลอกลําหวยเสียว เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 34 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
(ตอนลาง) บานเสียว หมูที่ 9, 13 กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค  691 ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
ต.วังชัย - ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 3 ม. รวมลึก 4 ม. 
จ.ขอนแกน ความลาดเอียง 1 : 1.5 

หรือปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา  54,910 ลบ.ม. โดย
นําดินที่ขุดมาทําคันคูทั้งสอง
ดานพรอมตกแตงคันคูให
เรียบรอย



5 - 35

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

135 โครงการขุดลอกลําหวยเสียว(ตอนบน) เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
 บานนาเรียง หมูที่ 5 ต.หนองกุง - กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,468  ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
ต.พังทุย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 3 ม. รวมลึก 4 ม. 

ความลาดเอียง 1 : 1.5  
หรือปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 55,016 ลบ.ม. โดย
นําดินที่ขุดมาทําคันคูทั้งสอง
ดานพรอมตกแตงคันคูให
เรียบรอย

136 โครงการขุดลอกลําหวยเสือเตน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ขนาดกวาง 12 ม. ยาว 1,800,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานคอทาโพธิ์ หมูที่ 7 ต.สะอาด เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 2,798 ม. ลึกเดิม 0.50 ม. ไดรับประโยชน
อ.น้ําพอง - ต.ดงเมืองแอม บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 2.50 ม. รวมลึก 3 ม.
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน ความลาดเอียง 1 : 1.5 

หรือปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 47,210 ลบ.ม. โดย
นําดินที่ขุดมาทําคันคูทั้ง
สองดานพรอมตกแตงคันคู
ใหเรียบรอย 

137 โครงการขุดลอกลําหวยวังไฮ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานผักหนาม หมูที่ 4 ต.หนองกุงใหญ เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,520 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
 - บานหนองโกใหม หมูที่ 17 บริโภคและการเกษตร 1.50 ม. ขุดลึกจากดินเดิม
ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแกน  2.50 ม. รวมความลึก 4 ม.

ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 55,100 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก
การขุดลอกไปตกแตงคันคู
สวนที่เหลือใหนําทิ้งในที่
สาธารณประโยชนที่
กําหนดให
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

138 โครงการขุดลอกลําหวยเกาคต เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโคกสงา หมูที่ 6 ต.ทรายมูล - เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,670 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ไดรับประโยชน
บานหนองบัวนอย หมูที่ 14 ต.บัวใหญ บริโภคและการเกษตร ขุดลึกจากดินเดิม 3 ม. 
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน  รวมความลึก 4 ม. ลาดเอียง

1:1 ปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 55,110 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ไดจากการขุด
ลอกไปตกแตงคันคู สวนที่
เหลือใหนําทิ้งในที่สาธารณ
ประโยชนที่กําหนดให

139 โครงการขุดลอกลําหวยโจด เพื่อใหราษฎรมีแหลง   ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโสกเสี้ยว หมูที่ 2 ต.หวยโจด กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,500 ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
อ.กระนวน - เขตอ.น้ําพอง จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 3 ม. รวมลึก 4 ม. 

ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 49,500 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก
การขุดลอกไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําทิ้งในที่
สาธารณประโยชนที่
กําหนดให

140 โครงการขุดลอกลําหวยเสียว (ตอนบน) เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 14 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานคําจั่น หมูที่ 6,5 ต.บัวเงิน - กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 2,823 ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
ต.พังทุย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 3 ม. รวมลึก 4 ม. 

 ความลาดเอียง 1 : 1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 55,048  ลบ.ม. โดย
นําดินที่ขุดมาทําคันคูทั้ง
สองดานพรอมตกแตงคันคู
ใหเรียบรอย 



5 - 37

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

141 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําแกงเสือเตน เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ชวงจากบานโนนดงมัน หมูที่ 14 กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,494  ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
ถึงปาโนนชาด บานโนนดงมัน บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 3 ม. รวมลึก 4 ม.
หมูที่ 14 ต.สะอาด - ต.น้ําพอง  ความลาดเอียง 1 : 1.5 
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน หรือปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 54,880 ลบ.ม. โดย
นําดินที่ขุดมาทําคันคูดาน
เดียวพรอมตกแตงคันคู
ใหเรียบรอย

142 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําแกงเสือเตน เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ชวงจากบานดงเค็ง หมูที่ 10 ถึง กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,500 ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
ปาโนนจิก บานโคกสวาง หมูที่ 4 บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 3 ม. รวมลึก 4 ม. 
ต.สะอาด - ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง ความลาดเอียง 1 : 1.5 
จ.ขอนแกน  หรือปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 55,050 ลบ.ม. โดย
นําดินที่ขุดมาทําคันคูดาน
เดียวพรอมตกแตงคันคู
ใหเรียบรอย

143 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําคลองชัย เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานคลองชัย หมูที่ 8 ต.ดูนสาด - กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค  1,495  ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
 ต.น้ําออม อ.กระนวน จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 3 ม. รวมลึก 4 ม. 

ความลาดเอียง 1 : 1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 54,935  ลบ.ม. โดย
นําดินที่ขุดมาทําคันคูทั้ง
สองดานพรอมตกแตงคันคู
ใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

144 โครงการขุดลอกลําหวยคํามืด เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 14 ม. ยาว 1,800,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานคํามืด หมูที่ 3 ต.บานฝาง - กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 2,055 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
บานกุดโงง หมูที่ 3 ต.หนองโน บริโภคและการเกษตร  0.5 ม. ขุดลึกลงจากดิน
อ.กระนวน จ.ขอนแกน   เดิม 3 ม. รวมความลึก 

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
 49,320 ลบ.ม. โดยนําดิน
ที่ไดจากการขุดลอกไป
ตกแตงคันคู สวนที่เหลือให
นําทิ้งในที่สาธารณประโยชน
ที่กําหนดให

145 โครงการขุดลอกลําหวยริน เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 1,500,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานคําตานา หมูที่ 6 ต.หัวนาคํา - กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 2,098 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
เขตต.หวยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 1 ม. ขุดลึกจากดินเดิม 

2.50 ม. รวมความลึก 
3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
48,516 ลบ.ม. โดยดินที่
ไดจากการขุดนําไปตกแตง
คันคู สวนที่เหลือใหนําไป
ทิ้งในที่สาธารณะประโยชน
ที่กําหนดไว 

146 โครงการขุดลอกลําหวยทรายดูน เพื่อใหราษฎรมีแหลง  ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโนนสมบูรณ หมูที่ 6 ต.หวยยาง กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 2,160 ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
 - ต.บานฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 3 ม. รวมลึก 4 ม. 

ความลาดเอียง 1 : 1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 55,044  ลบ.ม. โดย
นําดินที่ขุดมาทําคันคูทั้ง
สองดานพรอมตกแตงคันคู
ใหเรียบรอย 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

147 โครงการขุดลอกลําหวยเชือก เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 15 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานบะแต หมูที่ 5 - บานหนองแค กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 2,446 ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
หมูที่ 15 ต.หนองโก - ต.น้ําออม บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 3 ม. รวมลึก 4 ม. 
อ.กระนวน จ.ขอนแกน  ความลาดเอียง 1 : 1.5  

หรือปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 55,020 ลบ.ม. โดย
นําดินที่ขุดมาทําคันคูทั้ง
สองดานพรอมตกแตงคันคู
ใหเรียบรอย

148 โครงการขุดลอกลําหวยคําบาก เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 14 ม. ยาว 1,500,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานศรีฐาน หมูที่ 2 ต.พังทุย - กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,500 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
บานหนองแวงดง หมูที่ 7 ต.บัวเงิน บริโภคและการเกษตร 0.5 ม. ขุดลึกลงจากดิน
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน   เดิม 3 ม. รวมความลึก 

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
36,000 ลบ.ม. โดยนําดิน
ที่ไดจากการขุดลอกไป
ตกแตงคันคู สวนที่เหลือให
นําทิ้งในที่สาธารณประโยชน
ที่กําหนดให

149 โครงการขุดลอกลําหวยคําบอน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก  ขนาดกวาง 18 ม. ยาว 1,500,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานคําตานา หมูที่ 6 ต.หัวนาคํา - เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,400 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ไดรับประโยชน
 เขตต.หวยยาง อ.กระนวน บริโภคและการเกษตร  ขุดลึกจากดินเดิม 3 ม.
จ.ขอนแกน  รวมความลึก 4 ม. 

ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 44,100 
ลบ.ม. โดยดินที่ไดจาก
การขุดนําไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําไปทิ้งใน
ที่สาธารณะประโยชนที่
กําหนดไว 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

150 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําทาลาด เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 30 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานทาลาด หมูที่ 5 ต.หัวนาคํา - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 607 ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
ต.บานฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแกน  และการเกษตร ขุดลึก 3.50 ม. รวมลึก 4.50 

ม. ความลาดเอียง 1 : 1.5 
หรือปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 54,932 ลบ.ม. โดย
นําดินที่ขุดมาทําคันคูดาน
เดียวพรอมตกแตงคันคู
ใหเรียบรอย

151 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําทาลาด เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 30 ม. ยาว 2,000,000        -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานจอมบึง หมูที่ 8 ต.หัวนาคํา - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 607 ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
ต.บานฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแกน  และการเกษตร  ขุดลึก 3.50 ม. รวมลึก 

4.50 ม. ความลาดเอียง 
1 : 1.5 หรือปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 54,932 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดมา
ทําคันคูดานเดียวพรอมตก
แตงคันคูใหเรียบรอย

152 โครงการขุดลอกลําหวยยาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 1,900,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานนาขาม หมูที่ 6 ต.พังทุย - เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,800 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
บานดงเย็น หมูที่ 11 ต.บัวเงิน บริโภคและการเกษตร 0.50 ม. ขุดลึกจากดินเดิม
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน    3 ม. รวมความลึก 3.50 ม. 

ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 54,000 
ลบ.ม. โดยดินที่ไดจาก
การขุดนําไปตกแตงคันคู
 สวนที่เหลือใหนําไปทิ้งใน
ที่สาธารณะประโยชนที่
กําหนดไว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

153 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําทาลาด เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก  ขนาดกวาง 30 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
 บานหัวนาคํา หมูที่ 2,9 ต.หัวนาคํา เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 607 ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
 - ต.บานฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 3.50 ม. รวมลึก 

4.50 ม. ความลาดเอียง 
1 : 1.5 หรือปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 54,932 ลบ.ม.
 โดยนําดินที่ขุดมาทําคัน
คูดานเดียวพรอมตกแตง
คันคูใหเรียบรอย 

154 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําทาลาด เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก   ขนาดกวาง 30 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานคําตานา หมูที่ 6 ต.หัวนาคํา - เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค  607 ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
 ต.บานฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 3.50 ม. รวมลึก 

4.50 ม. ความลาดเอียง
 1 : 1.5 หรือปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 54,932 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดมา
ทําคันคูดานเดียวพรอมตก
แตงคันคูใหเรียบรอย 

155 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหนองใหญ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ขนาดกวาง 28 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
 บานน้ําออมเหนือ หมูที่ 7 ต.น้ําออม เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 658 ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
 - บานบะแต หมูที่ 5 ต.หนองโก บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 3.50 ม. รวมลึก 
อ.กระนวน จ.ขอนแกน  4.50 ม. ความลาดเอียง 

1 : 1.5 หรือปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 54,960  
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดมา
ทําคันคูดานเดียวพรอมตก
แตงคันคูใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

156 โครงการขุดลอกลําหวยผือบัง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ขนาดกวาง 18 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ชวงบานวังหิน หมูที่ 2 ต.สระแกว - เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,960 ม. ขุดใหลึกจากเดิม ไดรับประโยชน
บานวังมวง หมูที่ 1 ต.วังมวง บริโภคและการเกษตร  2.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 
อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน   รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 55,125
 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น
ไปทําคันคูทั้งสองขาง 
พรอมเกลี่ยตกแตงให
เรียบรอย 

157 โครงการขุดลอกลําหวยเลานอย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ขนาดกวาง 18 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ชวงบานวังหิน หมูที่ 2 ต.สระแกว เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 2,623 ม. ขุดใหลึกจากเดิม ไดรับประโยชน
 อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน - บริโภคและการเกษตร  2 ม. ลาดเอียง 1:1.5
เขตต.ปอพาน อ.นาเชือก  รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตร
จ.มหาสารคาม  ดินขุดไมนอยกวา 55,083

 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น
ไปทําคันคูทั้งสองขาง
 พรอมเกลี่ยตกแตง
ใหเรียบรอย 

158 โครงการขุดลอกลําหวยหนามแดง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  ขนาดกวาง 18 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ชวงบานสระแกว หมูที่ 1 ต.สระแกว น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 2,623 ม. ขุดใหลึกจากเดิม ไดรับประโยชน
 อ.เปอยนอย - บานโนนทอน หมูที่ 3 และการเกษตร 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ต.ดอนดู อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 55,083 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น
ไปทําคันคูทั้งสองขาง
 พรอมเกลี่ยตกแตง
ใหเรียบรอย
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

160 โครงการขุดลอกลําหวยเสียว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ชวงบานโคกสวาง หมูที่ 6 ต.สระแกว น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 2,333 ม. ขุดใหลึกจากเดิม ไดรับประโยชน
 อ.เปอยนอย - บานหนองไผนอย และการเกษตร 2.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 
หมูที่ 4 ต.ดอนดู อ.หนองสองหอง รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตร
จ.ขอนแกน  ดินขุดไมนอยกวา 53,950

 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น
ไปทําคันคูทั้งสองขาง 
พรอมเกลี่ยตกแตง
ใหเรียบรอย

161 โครงการขุดลอกลําหวยเกาคต เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานทรายมูล หมูที่ 1,2 ต.ทรายมูล - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 2,383 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ไดรับประโยชน
บานทามะเดื่อ หมูที่ 7,8 ต.ทากระเสริม และการเกษตร ขุดลึกลงจากดินเดิม 2.50
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน   ม. รวมความลึก 3.50 ม. 

ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 55,106
 ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก
การขุดลอกไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําทิ้งในที่
สาธารณประโยชนที่
กําหนดให 

162 โครงการขุดลอกลําหวยทรายใหญ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโนนหัวชาง หมูที่ 13 ต.บัวใหญ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 2,383 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ไดรับประโยชน
อ.น้ําพอง - เขตอ.กระนวน จ.ขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงจากดินเดิม 2.50 

ม. รวมความลึก 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 55,106
ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก
การขุดลอกไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําทิ้งในที่
สาธารณประโยชนที่
กําหนดให
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

163 โครงการขุดลอกลําหวยแดง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 12 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานทามะเดื่อ หมูที่ 7,8 ต.ทากระเสริม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 2,296 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
 - บานจําปา หมูที่ 7 ต.ทรายมูล และการเกษตร 0.5 ม.ขุดลึกลงจากดินเดิม 
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน   3 ม. รวมความลึก 3.50 ม. 

ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 55,104 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก
การขุดลอกไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําทิ้งในที่
สาธารณประโยชนที่
กําหนดให

164 โครงการขุดลอกลําหวยแดง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานทามะเดื่อ หมูที่ 7,8 ต.ทากระเสริม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 2,383 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ไดรับประโยชน
อ.น้ําพอง - เขตอ.เมือง จ.ขอนแกน และการเกษตร ขุดลึกลงจากดินเดิม 2.50 

ม. รวมความลึก 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 55,106
ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก
การขุดลอกไปตกแตงคันคู
สวนที่เหลือใหนําทิ้งในที่
สาธารณประโยชนที่
กําหนดให

165 โครงการขุดลอกลําหวยยาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองแวงดง หมูที่ 7 ต.บัวเงิน - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 1,832 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
บานนาขาม หมูที่ 6 ต.พังทุย และการเกษตร 0.50 ม. ขุดลึกลงจากดิน
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน   เดิม 3 ม. รวมความลึก 

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
54,960 ลบ.ม. โดยนําดิน
ที่ไดจากการขุดลอกไป
ตกแตงคันคู 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

166 โครงการขุดลอกลําหวยฝายเหนือ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 18 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานนาฝายเหนือ หมูที่ 2 ต.บัวเงิน - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 1,749 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ไดรับประโยชน
บานกุดพังทุย หมูที่ 1 ต.พังทุย และการเกษตร ขุดลึกลงจากดินเดิม 3 ม. 
 อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน   รวมความลึก 4 ม. ลาดเอียง

 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 55,093 ลบ.ม.
โดยนําดินที่ไดจากการขุด
ลอกไปตกแตงคันคู สวนที่
เหลือใหนําทิ้งในที่สาธารณ
ประโยชนที่กําหนดให

167 โครงการขุดลอกลําหวยอีเปย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานดงเย็น หมูที่ 11 ต.บัวเงิน - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 2,383 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ไดรับประโยชน
บานนาขาม หมูที่ 6 ต.พังทุย และการเกษตร  ม. ขุดลึกลงจากดินเดิม 
 อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน  2.50 ม. รวมความลึก 

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
55,106 ลบ.ม. โดยนําดิน
ที่ไดจากการขุดลอกไปตก
แตงคันคู สวนที่เหลือใหนํา
ทิ้งในที่สาธารณประโยชน
ที่กําหนดให

168 โครงการขุดลอกลําหวยหมากพริก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ขนาดกวาง 15 ม. ยาว 1,900,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหวยหินลาด หมูที่ 7 ต.พังทุย - เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค  2,041 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
บานนาเรียง หมูที่ 9 ต.หนองกุง บริโภคและการเกษตร 0.50 ม. ขุดลึกจากดินเดิม
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน    3 ม. รวมความลึก 3.50 

ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
 55,107 ลบ.ม. โดยดินที่
ไดจากการขุดนําไปตกแตง
คันคู สวนที่เหลือใหนําไป
ทิ้งในที่สาธารณะประโยชน
ที่กําหนดไว
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

169 โครงการขุดลอกลําหวยเสียวหลง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ขนาดกวาง 12 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานนาขาม หมูที่ 6 ต.พังทุย - เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค  2,296 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
บานหนองแวงดง หมูที่ 7 ต.บัวเงิน บริโภคและการเกษตร 0.50 ม. ขุดลึกจากดินเดิม 
 อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน   3 ม. รวมความลึก 3.50 ม. 

ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 55,104
 ลบ.ม. โดยดินที่ไดจาก
การขุดนําไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําไปทิ้งใน
ที่สาธารณะประโยชนที่
กําหนดไว  

170 โครงการขุดลอกลําหวยเสียวนอย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองแวงดง หมูที่ 7 ต.บัวเงิน - เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,837 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
บานกุดพังทุย หมูที่ 1 ต.พังทุย บริโภคและการเกษตร  0.50 ม. ขุดลึกลงจากดิน
 อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน เดิม 3 ม. รวมความลึก 

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
55,110 ลบ.ม. โดยนําดิน
ที่ไดจากการขุดลอกไป
ตกแตงคันคู สวนที่เหลือ
ใหนําทิ้งในที่สาธารณประ
โยชนที่กําหนดให

171 โครงการขุดลอกลําหวยเกาคต เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานกุดดุก หมูที่ 3 ต.ทรายมูล - เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 2,383 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
บานทามะเดื่อ หมูที่ 8 ต.ทากระเสริม บริโภคและการเกษตร 1 ม. ขุดลึกลงจากดินเดิม
 อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน   2.50 ม. รวมความลึก 

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
55,106 ลบ.ม. โดยนําดิน
ที่ไดจากการขุดลอกไป
ตกแตงคันคู สวนที่เหลือ
ใหนําทิ้งในที่สาธารณ
ประโยชนที่กําหนดให
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

172 โครงการขุดลอกลําหวยภูปอ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ขนาดกวาง 10 ม. ยาว 1,500,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโคกลาม หมูที่ 5 ต.หวยยาง - เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค  2,574 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
บานสนามชัย หมูที่ 1 ต.หัวนาคํา บริโภคและการเกษตร 0.50 ม. ขุดลึกจากดินเดิม
อ.กระนวน จ.ขอนแกน    3 ม. รวมความลึก 3.50 

ม. ลาดเอียง 1:1 ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 46,332
 ลบ.ม. โดยดินที่ไดจาก
การขุดนําไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําไปทิ้งใน
ที่สาธารณะประโยชนที่
กําหนดไว

173 โครงการขุดลอกลําหวยโก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ขนาดกวาง 15 ม. ยาว 1,900,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานทากระเสริม หมูที่ 5 ต.ทากระเสริม เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,860 ม. ลึกเดิม 0.50 ม. ไดรับประโยชน
 - ต.วังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 3 ม. รวมลึก 3.50 ม. 

ความลาดเอียง 1 : 1.5  
หรือปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 50,220  ลบ.ม.โดย
นําดินที่ขุดมาทําคันคูทั้ง
สองดานพรอมตกแตงคันคู
ใหเรียบรอย

174 โครงการขุดลอกลําหวยยาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโคกลาม หมูที่ 5 ต.หวยยาง - เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 2,383 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ไดรับประโยชน
 บานสนามชัย หมูที่ 1 ต.หัวนาคํา บริโภคและการเกษตร  ขุดลึกจากดินเดิม 2.50 ม.
อ.กระนวน จ.ขอนแกน    รวมความลึก 3.50 ม. 

ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 55,106
 ลบ.ม. โดยดินที่ไดจาก
การขุดนําไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําไปทิ้งใน
ที่สาธารณะประโยชนที่
กําหนดไว



5 - 48

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

175 โครงการขุดลอกลําหวยชัน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก   ขนาดกวาง 40 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานดอนนอย หมูที่ 6 ต.ดอนหัน เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,705 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
เชื่อมต.ทาพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 2 ม. รวมความลึก 3 ม.

 ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 51,150
 ลบ.ม. โดยดินที่ไดจาก
การขุดนําไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําไปทิ้งใน
ที่สาธารณะประโยชนที่
กําหนดไว 

176 โครงการขุดลอกลําหวยชัน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก ขนาดกวาง 40 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโนนเขวา หมูที่ 3 ต.ดอนหัน เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,765 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
อ.เมือง จ.ขอนแกน - อ.โกสุมพิสัย บริโภคและการเกษตร 2 ม. รวมความลึก 3 ม. 
 จ.มหาสารคาม   ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 52,950 
ลบ.ม. โดยดินที่ไดจาก
การขุดนําไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําไปทิ้งใน
ที่สาธารณะประโยชนที่
กําหนดไว

177 โครงการขุดลอกลําหวยกุดใหญ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก  ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานเพี้ยฟาน หมูที่ 1,14 ต.บัวเงิน - เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,968 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
ต.พังทุย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน  บริโภคและการเกษตร 1 ม. ขุดลึกจากดินเดิม 

2 ม. รวมความลึก 3 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 55,104 
ลบ.ม. โดยดินที่ไดจาก
การขุดนําไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําไปทิ้งใน
ที่สาธารณะประโยชนที่
กําหนดไว 



5 - 49

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

178 โครงการขุดลอกลําหวยนาฝายเหนือ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก   ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
 บานนาฝายเหนือ หมูที่ 2 ต.บัวเงิน เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,965 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
 - ต.พังทุย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 1 ม. ขุดลึกจากดินเดิม 

2 ม. รวมความลึก 3 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 55,020
 ลบ.ม. โดยดินที่ไดจาก
การขุดนําไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําไปทิ้งใน
ที่สาธารณะประโยชนที่
กําหนดไว

179 โครงการขุดลอกลําหวยเชียงที เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก  ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองแวง หมูที่ 17 ต.บัวเงิน - เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,966 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
บานกุดพังทุย หมูที่ 1 ต.พังทุย บริโภคและการเกษตร 1 ม. ขุดลึกจากดินเดิม 
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน  2 ม. รวมความลึก 3 ม. 

ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 55,048 
ลบ.ม. โดยดินที่ไดจาก
การขุดนําไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําไปทิ้งใน
ที่สาธารณะประโยชนที่
กําหนดไว

180 โครงการขุดลอกลําหวยยาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานเวียงแกว หมูที่ 2 ต.หนองกุงใหญ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 2,383 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
 - เขตต.หนองโน อ.กระนวน และการเกษตร 1 ม. ขุดลึกจากดินเดิม 
จ.ขอนแกน   2.50 ม. รวมความลึก 

3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
55,106 ลบ.ม. โดยดินที่
ไดจากการขุดนําไปตกแตง
คันคู สวนที่เหลือใหนําไป
ทิ้งในที่สาธารณะประโยชน
ที่กําหนดไว



5 - 50

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

181 โครงการขุดลอกลําหวยอีตื๋อ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 15  ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานบึงเปง หมูที่ 9 ต.ทากระเสริม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 2,380  ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
อ.น้ําพอง - ต.หนองตูม อ.เมือง และการเกษตร ขุดลึก 3 ม. รวมลึก 4 ม. 
จ.ขอนแกน ความลาดเอียง 1 : 1.5 

หรือปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา  53,524  ลบ.ม.โดย
นําดินที่ขุดมาทําคันคูทั้ง
สองดานพรอมตกแตงคันคู
ใหเรียบรอย 

182 โครงการขุดลอกหนองแปน เพื่อใหราษฎรมีแหลง  ขนาดกวาง 15 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานทากระเสริม หมูที่ 5 ต.ทากระเสริม กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,445  ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
 อ.น้ําพอง - ต.โนนทอน อ.เมือง บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 3.50 ม. รวมลึก 
จ.ขอนแกน 4.50 ม. ความลาดเอียง 

1 : 1.5 หรือปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 55,000 ลบ.ม.
 โดยนําดินที่ขุดมาทําคันคู
ดานเดียวพรอมตกแตงคันคู
ใหเรียบรอย

183 โครงการขุดลอกลําหวยเสียวหลง เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 14 ม. ยาว 1,500,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองบัวเงิน หมูที่ 8 ต.พังทุย - กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,266 ม. ลึกเดิม 1 ม. ไดรับประโยชน
 บานโคกเลา หมูที่ 12 ต.บัวเงิน บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 3 ม. รวมลึก 4 ม. 
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน  ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 34,182 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก
การขุดลอกไปตกแตงคันคู
หรือทิ้งในที่สาธารณ
ประโยชน  



5 - 51

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

184 โครงการขุดลอกลําหวยหนองกุง เพื่อใหราษฎรมีแหลง  ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 1,500,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ชวงบานหนองแวง หมูที่ 7 ต.ดอนดู - กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,353 ม. ขุดใหลึกจากเดิม ไดรับประโยชน
บานศุภชัย หมูที่ 5 ต.คึมชาด บริโภคและการเกษตร  2.50 ม. ลาดเอียง 1:1 
อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน   รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 38,898 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้น
ไปทําคันคูทั้งสองขาง 
พรอมเกลี่ยตกแตงให
เรียบรอย 

185 โครงการขุดลอกลําหวยเกาคต เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองบัวบาน หมูที่ 5 กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 2,383 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1 ม. ไดรับประโยชน
ต.ทรายมูล - เขตต.ทากระเสริม บริโภคและการเกษตร ขุดลึกลงจากดินเดิม2.50 ม.
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน  รวมความลึก 3.50 ม. 

ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 55,106 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก
การขุดลอกไปตกแตงคันคู
 สวนที่เหลือใหนําทิ้งในที่
สาธารณประโยชนที่
กําหนดให

186 โครงการขุดลอกลําหวยทราย เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 12   ม. ยาว 1,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานแสนตอ หมูที่ 8 ต.บัวใหญ กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 1,632 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย ไดรับประโยชน
อ.น้ําพอง - เขตต.หวยโจด บริโภคและการเกษตร 0.50 ม. ขุดลึกลงจากดิน
 อ.กระนวน จ.ขอนแกน  เดิม 2.50 ม. รวมความลึก 

3 ม.  ลาดเอียง 1:1.5 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
 27,540 ลบ.ม. โดยนําดิน
ที่ไดจากการขุดลอกไปทํา
การเกลี่ยตกแตงคันคู
ทั้งสองขาง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

187 โครงการขุดลอกลําหวยสายบาตร เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 16 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานบอใหญ หมูที่ 3,8 ต.คูคํา กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 2,050 ม. ลึกเดิม 0.50 ม. ไดรับประโยชน
อ.ซําสูง - ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 2.50 ม. รวมลึก 3 ม

ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 55,093 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก
การขุดลอกไปตกแตงคันคู 
สวนที่เหลือใหนําทิ้งในที่
สาธารณประโยชนที่
กําหนดให

188 โครงการขุดลอกลําหวยผักหนาม เพื่อใหราษฎรมีแหลง ขนาดกวาง 15 ม. ยาว 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานดอนเขียง หมูที่ 4 ต.คําแมด กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค 2,260 ม. ลึกเดิม 0.50 ม. ไดรับประโยชน
อ.ซําสูง - ต.หนองกุงใหญ อ.กระนวน บริโภคและการเกษตร ขุดลึก 2.50 ม. รวมลึก 3 ม.
จ.ขอนแกน  ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดิน

ขุดไมนอยกวา 55,087ลบ.ม.
โดยนําดินที่ไดจากการขุด
ลอกไปตกแตงคันคู สวนที่
เหลือใหนําทิ้งในที่สาธารณ
ประโยชนที่กําหนดให

189 โครงการขุดลอกหนองถ้ําเตา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 19 ม. ยาว 1,498 ม. 1,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโคกใหญ หมูที่ 9,13 ตําบล น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ไดรับประโยชน
บัวเงิน อําเภอน้ําพอง และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 
จังหวัดขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

27,525 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

190 โครงการขุดลอกลําหวยบง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 19 ม. ยาว 1,122 ม. 750,000         -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
(ตอนลาง) บานโคกเลา หมูที่ 12 - เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ไดรับประโยชน
บานโนนแดง หมูที่ 3 ตําบลบัวเงิน บริโภคและการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5  ปริมาตร
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ดินขุดไมนอยกวา

20,616 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

191 โครงการขุดลอกลําหวยบง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 23 ม. ยาว 903 ม. 800,000         -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
(ตอนลาง) บานโคกใหญ หมูที่ 9,13 เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ไดรับประโยชน
ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง บริโภคและการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
จังหวัดขอนแกน ดินขุดไมนอยกวา 22,010

ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

192 โครงการขุดลอกหนองขุมดิน ตําบล เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม. ยาว 1,385 ม. 1,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ไดรับประโยชน
จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร

ดินขุดไมนอยกวา 27,526
ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

193 โครงการขุดลอกหนองหวยเสียว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม. ยาว 1,385 ม. 1,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานมาบตากลา ตําบลปอแดง - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ไดรับประโยชน
บานทุมหวย ตําบลหวยแก และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ดินขุดไมนอยกวา 27,526

ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

194 โครงการขุดลอกโสกเหมือดแอ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 18 ม. ยาว 1,237 ม. 759,000         -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองแสง หมูที่ 2,3 ตําบล น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ไดรับประโยชน
บานผือ อําเภอหนองเรือ และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
จังหวัดขอนแกน ดินขุดไมนอยกวา 20,874

ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)



5 - 54

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

193 โครงการขุดลอกหนองแวงนอย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 25 ม. ยาว 1,006 ม. 1,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
สาธารณะประโยชน บานโนนตุน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ไดรับประโยชน
หมูที่ 4 ตําบลหนองแวง อําเภอ และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
พระยืน จังหวัดขอนแกน ดินขุดไมนอยกวา 27,539

ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

196 โครงการขุดลอกหนองกุดพาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 38 ม. ยาว 79 ม. 500,000         -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
สาธารณะประโยชน บานหนองโพธิ์ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 4 ม. ลาดเอียง ไดรับประโยชน
หมูที่ 8 ตําบลหนองแวง อําเภอ และการเกษตร 1:2 ปริมาตรดินขุดไม
พระยืน จังหวัดขอนแกน นอยกวา 9,784 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

197 โครงการขุดคลองระบายน้ําโสกคาม เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  - กวาง 54 ม.ยาว 68 ม. 524,000         -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานมูลนาค หมูที่ 10 ตําบลโพธิ์ไชย น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3.5 ม. ลาดเอียง 1:2 ไดรับประโยชน
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 

10,206 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

198 โครงการขุดลอกสระสาธารณะ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดพื้นที่ 7,834 ตร.ม. 609,000         -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ประโยชน บานโนนทัน หมูที่ 2 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดลึก 3 ม. ลาดเอียง ไดรับประโยชน
ต.โพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย และการเกษตร 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม 
จังหวัดขอนแกน นอยกวา 11,878 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)

199 โครงการขุดลอกหนองกุดตาเหลา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดพื้นที่ 6,702 ตร.ม. 681,000         -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโนนทัน หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์ไชย น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดลึก 3.5 ม.ลาดเอียง ไดรับประโยชน
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน และการเกษตร 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 13,610 ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

200 โครงการกอสรางพนังกั้นน้ําลําหวย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  - กวาง 52 ม. ยาว 120 ม. 618,000         -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
สามหมอ - ลําน้ําชี บานสามหมอ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดลึก 4 ม. ลาดเอียง  ไดรับประโยชน
หมูที่ 1 และบานมูลนาค หมูที่ 7 และการเกษตร 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม
ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย นอยกวา 12,056 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

201 โครงการขุดลอกลําหวยอายเทง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม. ยาว 1,860 ม. 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองหญาขาวนก หมูที่ 3 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 0.50 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแกน และการเกษตร 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5

202 โครงการขุดลอกลําหวยบอน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม. ยาว 2,380 ม. 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโคกใหญ หมูที่ 9,13 ต.บัวเงิน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 0.50 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน และการเกษตร 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5

203 โครงการขุดลอกลําหวยชวงจากบาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม. ยาว 1,445 ม. 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
หนองหอย ต.แวงนอย อ.แวงนอย - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
บานศรีกระดานพล(ทางรถไฟ) หมูที่ และการเกษตร 4.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5
1 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแกน

204 โครงการขุดลอกลําหวยยางตอนลาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 38 ม. ยาว 705  ม. 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
หมูที่ 3,14 บานทุงบอ ต.ดงเมืองแอม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน และการเกษตร 2.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5

205 โครงการขุดลอกลําหวยคํามะไฟ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 18 ม. ยาว 1,747  ม. 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโนนทอง หมูที่ 5 ต.คํามวง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน และการเกษตร 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5

206 โครงการขุดลอกลําหวยโปรงนก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 14 ม. ยาว 2,820 ม. 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานนาอางทอง หมูที่ 7 ต.คํามวง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน และการเกษตร 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

207 โครงการขุดลอกหนองกาม บานปาหมอ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม.ยาว 1,025 ม. 1,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
หมูที่ 6 อ.พระยืน จ.ขอนแกน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม.ลาดเอียง 1:2 ไดรับประโยชน

และการเกษตร และแกไข
ปญหาภัยแลง

208 โครงการขุดลอกหนองแวงสาธารณ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 7 ม.ยาว 658 ม. 1,395,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ประโยชน  บานหนองแวง หมูที่ 1 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2 ม.ลาดเอียง 1:1.5 ไดรับประโยชน
ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแกน และการเกษตร และแกไข

ปญหาภัยแลง

209 โครงการขุดลอกหนองกบฏ บานศิลาทิพย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม.ยาว 1,025 ม. 1,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
หมูที่ 13 ต.พระยืน อ.พระยืน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม.ลาดเอียง 1:2 ไดรับประโยชน
จ.ขอนแกน และการเกษตร และแกไข

ปญหาภัยแลง

210 โครางการขุดลอกลําหวยอุย เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 34 ม. ยาว 691 ม. 1,985,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
(ชวงบานปาหมอ)บานปาหมอ กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
หมูที่ 6,11 ต.พระยืน อ.พระยืน บริโภคและการเกษตร 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5
จ.ขอนแกน

211 โครงการขุดลอกหนองคูสาธารณะ เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 20 ม. ยาว 1,468 ม. 1,985,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
หมูที่ 5 บานหนองคา ต.ในเมือง กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5

212 โครงการขุดลอกลําหวยฝายน้ําลน เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 14 ม. ยาว 2,823 ม. 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานชางตอนบน ตําบลในเมือง กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5

213 โครงการกอสรางฝายน้ําลนแบบถนน เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 12 ม. ยาว 2,798 ม. 1,990,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ขาม หมูที่ 1,3,4,5,6 และ 7 กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 0.50 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

214 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะที่ เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 16 ม. ยาว 1,494 ม. 1,990,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ตื้นเขิน หมูที่ 1,7 ต.กุดเพียขอม กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
อ.ชนบท จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5

215 โครงการกอสรางฝายน้ําลน เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 16 ม. ยาว 1,500 ม. 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
(ถนนขามลําหวย) หมูที่ 6 บาน กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
หญาเครือ ต.กุดเพียขอม จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5

216 โครงการกอสรางแนวกั้นตลิ่งพัง เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 16 ม.ยาว 1,495 ม. 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
(ลําหวยหนองเอี่ยน) หมูที่ 6 กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
บานหญาเครือ ต.กุดเพียขอม บริโภคและการเกษตร 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5
จ.ขอนแกน

217 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําบานหัวฝาย เพื่อใหราษฎรมีแหลง กวาง 16 ม.ยาว 2,160 ม. 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
หมูที่ 2 ต.ปอแดง อ.ชนบท กักเก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5

218 โครงการฟนฟูปรับปรุงปรับปรุง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 12 ม.ยาว 2,613 ม. 1,980,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ขุดลอกลําหวยแกตอนบน เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 0.50 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
ต.หวยแก อ.ชนบท จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5

219 โครงการฟนฟูปรับปรุงปรับปรุง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 12 ม.ยาว 2,446 ม. 1,980,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยน เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
บานทุมหวย หมูที่ 3 ต.หวยแก บริโภคและการเกษตร 4 ม. ลาดเอียง 1:1.5
อ.ชนบท จ.ขอนแกน

220 โครงการฟนฟูปรับปรุงปรับปรุง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 30 ม.ยาว 607 ม. 1,503,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ขุดลอกลําหวย(แกมลิงดอนปูตา) เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึกเดิม 1 ม. รวมลึก ไดรับประโยชน
บานหวยแก หมูที่ 2 ต.หวยแก บริโภคและการเกษตร 4.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5
อ.ชนบท จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

221 โครงการฟนฟูปรับปรุงปรับปรุง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 15 ม. ลึก 3 ม. 1,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ขุดลอกลําหวยหนองเตรือซูด เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค พรอมกอสรางฝาย คสล. ไดรับประโยชน
บานหนองสะแบง หมูที่ 8 ต.หวยแก บริโภคและการเกษตร แบบ มข. จํานวน 1 แหง
อ.ชนบท จ.ขอนแกน

222 โครงการขุดลอกหนองโสกใหญ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 120 ม. ยาว 222 ม. 1,988,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโซง หมูที่ 1 ต.หวยแก เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค ลึก 1.50 ม. ปริมาตรดินขุด ไดรับประโยชน
อ.ชนบท จ.ขอนแกน บริโภคและการเกษตร ไมนอยกวา 27,900 ลบ.ม.

223 โครงการฟนฟูปรับปรุงปรับปรุง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 15 ม.ยาว 2,500 ม. 1,980,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ขุดลอกลําหวยยาง บานหนองสะแบง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ปริมาตรดินขุด ไดรับประโยชน
หมูที่ 8 ต.หวยแก อ.ชนบท และการเกษตร 59,000 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน

224 โครงการฟนฟูปรับปรุงปรับปรุง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 15 ม.ยาว 2,500 ม. 1,980,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยน บานโซง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ปริมาตรดินขุด ไดรับประโยชน
หมูที่ 1 ต.หวยแก อ.ชนบท และการเกษตร 59,000 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน

225 โครงการขุดลอกลําหวยสามขา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 57 ม. ยาว 155 ม. 1,726,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหวยแก หมูที่ 2 ต.หวยแก น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 5 ม. ปริมาตรดินขุด ไดรับประโยชน
อ.ชนบท จ.ขอนแกน และการเกษตร 37,477 ลบ.ม.

226 โครงการขุดลอกหนองกุดกวาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 57 ม. ยาว 155 ม. 1,512,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโคกพระ หมูที่ 4 ต.วังแสง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 5 ม. ปริมาตรดินขุด ไดรับประโยชน
อ.ชนบท จ.ขอนแกน และการเกษตร 37,477 ลบ.ม.

227 โครงการขุดลอกลําหวยงาม เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 90 ม. ยาว 100 ม. 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานวังแสง หมูที่ 1 ต.วังแสง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 5 ม. ปริมาตรดินขุด ไดรับประโยชน
อ.ชนบท จ.ขอนแกน และการเกษตร 431,000 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

228 โครงการขุดลอกลําหวยไผ บานหวย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -พื้นที่ดําเนินการ 15,600 1,961,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ไผ หมูที่ 3 ต.วังแสง อ.ชนบท น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ตร.ม. ลึก 3 ม. ปริมาตร ไดรับประโยชน
จ.ขอนแกน และการเกษตร ดินขุด 42,500 ลบ.ม.

ลาดเอียง 1:2

229 โครงการกอสรางฝายน้ําลนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -พื้นที่ดําเนินการ 15,600 1,975,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
เสริมเหล็ก บานชาติคลองอีสานเขียว น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ตร.ม. ลึก 3 ม. ปริมาตร ไดรับประโยชน
หมูที่ 5 ต.เปอยนอย  อ.โนนศิลา และการเกษตร ดินขุด 42,000 ลบ.ม.
จ.ขอนแกน ลาดเอียง 1:2

230 โครงการขุดลอกลําหวยทราย หมูที่ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขุดลอกขนาดกวาง 8 ม. 1,340,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
2 บานวังเจริญ ต.หวยมวง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 2,000 ม. ลึก 3 ม. ไดรับประโยชน
อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน และการเกษตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดิน

ไมนอยกวา 3,000 ลบ.ม.

231 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยมวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 30 ม. ยาว 607 ม. 1,978,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
หมูที่ 3,4 บานหวยมวง ,บานโนน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม.รวมลึก 4.50 ม. ไดรับประโยชน
สะอาด ต.หวยมวง อ.ภูผามาน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
จ.ขอนแกน 54,932 ลบ.ม.

232 โครงการขุดลอกลําหวยซอ หมูที่ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 30 ม. ยาว 607 ม. 1,960,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
5 บานหวยซอ ต.หวยมวง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม.รวมลึก 4.50 ม. ไดรับประโยชน
อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

54,932 ลบ.ม.

233 โครงการขุดลอกอางหวยซอ หมูที่ 7 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 30 ม. ยาว 607 ม. 1,980,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหวยเตย ต.หวยมวง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม.รวมลึก 4.50 ม. ไดรับประโยชน
อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

54,932 ลบ.ม.
234 โครงการขุดลอกฝายเกาโหลน หมูที่ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 28 ม. ยาว 658 ม. 1,985,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ

7 บานหวยเตย ต.หวยมวง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม.รวมลึก 4.50 ม. ไดรับประโยชน
อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

54,960 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

235 โครงการขุดลอกลําหวยมวง หมูที่ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 ม. ยาว 2,150 ม. 1,985,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
7 บานหวยเตย ต.หวยมวง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1 ม.รวมลึก 3.50 ม. ไดรับประโยชน
อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

55,093 ลบ.ม.

236 โครงการขุดลอกลําหวยขา หมูที่ 9 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 10 ม. ยาว 2,825 ม. 1,891,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหวยซอ ต.หวยมวง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ไดรับประโยชน
อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

32,450 ลบ.ม.

237 โครงการขุดลอกลําหวยอีดวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกัก กวาง 24 ม. ยาว 1,064 ม. 1,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองดู ม. 8 ต.วังเพิ่ม - เก็บน้ําเพื่อการอุปโภค รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ไดรับประโยชน
บานปากหวยฝาง ต.สีชมพู บริโภคและการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 
อ.สีชมพู  จ.ขอนแกน ปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 27,531 ลบ.ม.

238 โครงการขุดลอกลําหวยคํามะไฟ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม. ยาว 2,000 ม. 1,830,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโนนทอง ม. 5 ต.คํามวง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ไดรับประโยชน
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

47,200 ลบ.ม.

239 โครงการขุดลอกลําหวยโปรงนก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม. ยาว 2,000 ม. 1,830,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานนาอางทอง ม.7 ต.คํามวง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ไดรับประโยชน
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

47,200 ลบ.ม.

240 โครงการขุดลอกหนองแวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 120 ม. ยาว 120 ม. 1,997,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
สาธารณประโยชน  บานหนองแวง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ไดรับประโยชน
ม.1 ต.หนองแวง อ.พระยืน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
จ.ขอนแกน 39,096 ลบ.ม.

241 โครงการขุดลอกลําหวยอุย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 120 ม. ยาว 120 ม. 1,591,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
(ชวงบานปาหมอ) บานปาหมอ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ไดรับประโยชน
ม.6,11 อําเภอพระยืน จ.ขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

39,096 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

242 โครงการขุดลอกลําหวยสามขา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 120 ม. ยาว 1,200 ม. 1,175,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหวยแก ม.2 ต.หวยแก น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ไดรับประโยชน
อ.ชนบท จ.ขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

28,800 ลบ.ม.

243 โครงการขุดลอกหนองกุดกวาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม. ยาว 1,700 ม. 1,866,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโคกพระ หมูที่ 4 ต.วังแสง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 1.50 ม. ลาดเอียง ไดรับประโยชน
อ.ชนบท จ.ขอนแกน และการเกษตร  1:1.5 ปริมาตรดินขุด

ไมนอยกวา 28,800 ลบ.ม.
พรอมปรับตกแตงดินคันคู
ทั้งสองขาง

244 โครงการพัฒนาแหลงน้ําฝายสีจอม เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 190 ม. ยาว 200 ม. 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานพระบาทโนนคุณ ม.8 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 2.45 ม. ไดรับประโยชน
ต.ทุงชมพู อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

51,545 ลบ.ม.

245 โครงการขุดลอกหนองกบฏ บาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 45 ม. ยาว 250 ม. 1,828,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ศิลาทิพย  ม.13 อ.พระยืน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง ไดรับประโยชน
จ.ขอนแกน และการเกษตร  1:1.5 ปริมาตรดินขุด

ไมนอยกวา 35,487 ลบ.ม.

246 โครงการกอสรางฝายน้ําลนบานหัวหนอง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 19 ม. ขนาดสันฝายสูง 867,000         -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
ม.1 ต.หัวหนอง อ.บานไผ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค  2 ม ผนังขางสูง 3.50 ม. ไดรับประโยชน
จ.ขอนแกน และการเกษตร

247 โครงการขุดลอกลําหวยเกาคต ชวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 12 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานนางาม ม.4 - บานหนองหวา น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง ไดรับประโยชน
ม.10,13 ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง และการเกษตร  1:1.5 ปริมาตรดินขุด
จ.ขอนแกน ไมนอยกวา 51,000 ลบ.ม.

248 โครงการขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม. ยาว 1,500 ม. 2,972,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโซง หมูที่ 1 ต.หวยแก อ.ชนบท น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 4 ม. ลาดเอียง ไดรับประโยชน
จ.ขอนแกน และการเกษตร  1:1.5 ปริมาตรดินขุด

ไมนอยกวา 90,000 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

249 โครงการขุดลอกหนองกุดกวาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม. ยาว 1,700 ม. 1,866,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานโคกพระ ม.4 ต.วังแสง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง ไดรับประโยชน
อ.ชนบท จ.ขอนแกน และการเกษตร  1:1.5 ปริมาตรดินขุด

ไมนอยกวา 42,840 ลบ.ม.

250 โครงการขุดลอกโสกเหมือดแอ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 90 ม. ยาว 100 ม. 2,000,000      -จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ กองแผนฯ
บานหนองแสง หมูที่ 2,3 ตําบล น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 5 ม. ปริมาตรดินขุด ไดรับประโยชน
บานผือ อําเภอหนองเรือ และการเกษตร 431,000 ลบ.ม.
จังหวัดขอนแกน 

62,707,600     159,438,000   169,312,000  รวม  250 โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่  5.3  สนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสียชุมชนแบบมีสวนรวม

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการบริหารจัดการขยะและ  -รณรงคสรางจิตสํานึกในการ  -อบรมโรงเรียนในจังหวัด 1,000,000   1,000,000   1,000,000   ชุมชนที่เขารวมโครงการ กองแผนฯ
มลพิษในจังหวัดขอนแกน อนุรักษสิ่งแวดลอม ขอนแกน จํานวน 50 แหง

 -ลดปริมาณขยะในชุมชน
พื้นที่ จ.ขอนแกน โดยการ
สรางมูลคาเพิ่ม

2 โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชน  -เพื่อสรางจิตสํานึกในการ  -อบรมชุมชนในจังหวัด 400,000      400,000      400,000      ชุมชนที่เขารวมโครงการ กองแผนฯ
ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ขอนแกน จํานวน 20 แหง
วงจร และสิ่งแวดลอมใหแก

ประชาชน และเยาวชน
 -เพื่อลดปริมาณขยะใน
โรงเรียนและชุมชน

3 โครงการบริหารจัดการระบบกําจัด เพื่อลดปริมาณขยะในจังหวัด  -จัดประชุมสัมมนา อปท. 60,000        60,000       60,000       อปท.ที่เขารวมการสัมมนา กองแผนฯ
ขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน โดยการสรางมูลคาเพิ่ม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
จังหวัดขอนแกน

4 โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย  -สรางการมีสวนรวมของ  -จัดอบรมการคัดแยก 400,000      400,000      400,000      ประชาชนที่เขารวมโครงการ กองแผนฯ
จังหวัดขอนแกน ประชาชนในการแกไข การเก็บขน และการกําจัด

ปญหาขยะอันตรายในเขต ขยะอันตรายใหแก
จังหวัดขอนแกน ประชาชนในเขตจังหวัด

ขอนแกน

5 โครงการอบรมเสริมสรางศักยภาพ  -เพื่อสรางจิตสํานึกในการ  -อบรมชุมชนในเขต 500,000      -            -            ชุมชนที่เขารวมโครงการ กองแผนฯ
ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อําเภอเขาสวนกวาง
แบบครบวงจร อําเภอเขาสวนกวาง และสิ่งแวดลอมใหแก

ประชาชน และเยาวชน
 -เพื่อลดปริมาณขยะใน
ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

6 โครงการศึกษาความเหมาะสม เพื่อศึกษาความเหมาะสม ปละ 1 แหง -             1,500,000   1,500,000   รายงานผลการศึกษา กองแผนฯ
การศึกษาผลกระทบเบื้องตน เบื้องตน และผลกระทบ 
จัดสรางศูนยกําจัดขยะจังหวัด สิ่งแวดลอมการกอสราง
ขอนแกน ศูนยกําจัดขยะจังหวัด

ขอนแกน

2,360,000 3,360,000 3,360,000 รวม   6  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย  -เพื่อสรางเครือขายอาสา  -อบรมสาสมัครฯ ใน 300,000      300,000        300,000       จํานวนอาสาสมัครฯ ที่ผาน กองแผนฯ
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากร สมัครพิทักษทรัพยากร จังหวัด จํานวน 200 คน การอบรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบาน (ทสม.) ในการเฝา
ระวังและดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น

2 โครงการสงเสริมกลุมองคกรดาน  -เพื่อสรางภาคีความรวมมือ  -กิจกรรมดานอนุรักษ 400,000      500,000        500,000       จํานวนกิจกรรมขององคกร กองแผนฯ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม ดานสิ่งแวดลอมรวมกัน สิ่งแวดลอม ไมนอยกวา อนุรักษสิ่งแวดลอม

ระหวางรัฐและเอกชน 2 กิจกรรม

3 โครงการ 1 อําเภอ 1 ชุมชนตนแบบ  -เพื่อพัฒนาชุมชนตนแบบ  -หมูบานตนแบบในจังหวัด 400,000      400,000        400,000       ประชาชนไดมีความรูและ กองแผนฯ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ การจัดการทรัพยากร ขอนแกน ไมนอยกวา มีสวนรวมในการพัฒนา
สิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 หมูบาน ทองถิ่น 2 หมูบาน

สําหรับเปนตัวแบบแกหมูบาน
อื่นในการนําไปขยายผล

4 โครงการสรางองคความรูดานการ  -เพื่อใหประชาชนไดรับรู แกนนําชุมชนในเขต 500,000      500,000        500,000       จํานวนผูเขารับการอบรม กองแผนฯ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงของ จังหวัดขอนแกน จํานวน
สิ่งแวดลอมในภาวการณเปลี่ยน ทรัพยากรธรรมชาติและ 1,500 คน
แปลงอุณหภูมิโลก สิ่งแวดลอม

 -เพื่อใหประชาชนมีความรู
และปรับตัวเขาภับภาวะ
โลกรอน

5 โครงการจัดการสิ่งแวดลอมและ  -เพื่อใหชุมชนมีความรูและ  -ชุมชนในเขตอําเภอเมือง 300,000      จํานวนชุมชนที่เขารวม กองแผนฯ
มลพิษในครัวเรือน อําเภอเมือง รูจักอนุรักษสิ่งแวดลอม จังหวัดขอนแกน โครงการ

ในชุมชน
 -ชุมชนมีระบบบริหารจัดการ
เกี่ยวกับสิ่งที่ทําใหเกิดมลพิษ
ในครัวเรือน

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.4  เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพื้นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.4  เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพื้นที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

6 โครงการบูรณาการความรวมมือ  -เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล  -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 400,000      400,000        400,000       จํานวนผูเขารับการอบรม กองแผนฯ
ของภาครัฐ เอกชน ชุมชนทองถิ่น และความรวมมือดาน จัดทําระบบฐานขอมูลดาน
เพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร สิ่งแวดลอม การจัดการน้ํา สิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพื้นที่ อยางเปนระบบ
ลุมน้ําจังหวัดขอนแกน  -เพื่อเฝาระวัง ปองกัน กําจัด

มลภาวะและพัฒนาศักยภาพ
เครือขายอนุรักษพื้นที่ลุมน้ํา

7 โครงการจัดทําแผนและสรางชุมชน  -เพื่อวางแผนการพัฒนา ประชาชนในเขตอําเภอ 500,000      -               -              จํานวนผูเขารวมการ กองแผนฯ
ตนแบบในการจัดการสิ่งแวดลอม ดานการจัดการทรัพยากร บานไผ จัดทําแผน
อยางมีสวนรวม อําเภอบานไผ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

8 โครงการอบรมสงเสริมการใช  -เพื่อใหชุมชนมีความรูและ ประชาชนในเขตอําเภอ 2,000,000   -               -              จํานวนผูเขารับการอบรม กองแผนฯ
หัวเชื้อจุลินทรียชนิดผงในการยอย รูจักอนุรักษสิ่งแวดลอม โคกโพธิ์ไชย
สลายตอซังฟางขาว เพื่อลดปญหา ในชุมชน และเพิ่มพูนความรู
มลภาวะเปนพิษและสิ่งแวดลอม ในการบริหารจัดการ
อําเภอโคกโพธิ์ไชย ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

9 โครงการอบรมสงเสริมการใช  -เพื่อใหชุมชนมีความรูและ ประชาชนในเขตอําเภอ 2,000,000   -               -              จํานวนผูเขารับการอบรม กองแผนฯ
หัวเชื้อจุลินทรียชนิดผงในการยอย รูจักอนุรักษสิ่งแวดลอม พระยืน
สลายตอซังฟางขาว เพื่อลดปญหา ในชุมชน และเพิ่มพูนความรู
มลภาวะเปนพิษและสิ่งแวดลอม ในการบริหารจัดการ
อําเภอพระยืน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

10 โครงการสงเสริมการอนุรักษ  -เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหรู เยาวชน และประชาชน 1,000,000   -               -              ผูเขารวมโครงการรอยละ กองแผนฯ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก ถึงความสําคัญและประโยชน ในเขตจังหวัดขอนแกน 80 มีความพึงพอใจตอ
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน ของการอนุรักษพันธุกรรมพืช กิจกรรม
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.4  เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพื้นที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

11 โครงการชุมชนตนแบบการพัฒนา  -เพื่อใหชุมชนมีจิตสํานึก  -แกนนําชุมชน และ 2,850,000   จํานวนผูเขารวมอบรม กองแผนฯ
อยางยั่งยืน หวงแหนในทรัพยากร อาสาสมัครฯ ในจังหวัด

ธรรมชาติและเสิ่งแวดลอม ขอนแกน

12 โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบฟนฟู  -เพื่อใหชุมชนมีความรูและ  -ชุมชนในเขตจังหวัด 1,000,000   จํานวนชุมชนที่เขารวม กองแผนฯ
ปาชุมชนจังหวัดขอนแกน รูจักอนุรักษสิ่งแวดลอม ขอนแกน โครงการ

ในชุมชน

13 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ เพื่อติดตามและเฝาระวัง  -สุมตรวจคุณภาพแหลง 500,000        500,000       รายงานผลการตรวจติดตาม กองแผนฯ
สิ่งแวดลอมเพื่อจัดทํารายงาน คุณภาพมลพิษทางน้ํา น้ําสําคัญในจังหวัดไม และเฝาระวังคุณภาพแหลง
สถานการณมลพิษในทองถิ่น ของแหลงน้ําที่สําคัญในเขต นอยกวา 2 แหง ไมนอย น้ํา

จังหวัดขอนแกน กวา 50 ตัวอยาง
 -อบรมการตรวจและเฝา
ระวังแหลงน้ําแกเยาวชน
รวม 1 รุน 150 คน

14 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการจัด เพื่อหารูปแบบและแนวทาง ไมนอยกวา 1 เรื่อง 1,000,000 1,000,000 รายงานผลการศึกษา กองแผนฯ
การสิ่งแวดลอม ในการบริหารจัดการภาวะ

มลพิษในทองถิ่นไดอยาง
เหมาะสม

15 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร  -เพื่อวางแผนการพัฒนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให 150,000        150,000       อปท.มีกรอบการพัฒนา กองแผนฯ
การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากร ดานการจัดการทรัพยากร แก อปท. และหนวยงาน ดานการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวของ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดขอนแกน สําหรับ อปท. ทองถิ่นที่สอดคลองกับ

ภาวะการณปจจุบัน

16 โครงการปองกันและแกไขมลพิษ 1) เพื่อลดภาวะการเกิดมลพิษ 1)ศึกษา วิจัยหาแนวทาง 1,000,000      มีเครือขายอาสาสมัคร กองชาง
ทางอากาศและแหลงน้ําตาม ทางอากาศและแหลงน้ํา ปองกันและแกไขสาเหตุ ปองกันและแกไข
ธรรมชาติ 2)เพื่อลดมลพิษของเสียจาก ของการเกิดมลพิษ มลพิษ

การอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 2)ฝกอบรมเจาหนาที่ใน
ภายในชุมชนไดรับการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
บําบัดกอนปลอยลงสูแหลง 3)เตรียมความพรอม
น้ําธรรมชาติ เพื่อรับการถายโอนภารกิจ 

จากสวนกลาง



5 - 68

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.4  เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพื้นที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

17 โครงการ 1 ชุมชน 1 ปารักษา  -เพื่อพัฒนาชุมชนตนแบบ  -เพิ่มพื้นที่ปาชุมชน 500,000        500,000       ประชาชนไดมีความรูและ กองแผนฯ
สิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากร ในเขตจังหวัดขอนแกน มีสวนรวมในการพัฒนา

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทองถิ่น 2 หมูบาน
ใหมีความยั่งยืน

18 โครงการปดทองหลังพระ สืบสาน  -เพื่ออนุรักษฟนฟูทรัพยากร  -ปลูกปาในรูปแบบตาง ๆ 500,000      จํานวนปาไมที่เพิ่มขึ้น สํานักงานทรัพยากร
แนวพระราชดําริ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่บานหอย ตําบล ธรรมชาติฯ
(อุดหนุนสํานักงานทรัพยากร โนนอุดม อําเภอชุมแพ (กองแผนฯ)
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
ขอนแกน)

19 โครงการเสริมสรางศักยภาพ  1) เพื่อรณรงคสรางความ  -สมาชิกชุมชน  นักเรียน 200,000      รอยละของผูเขารวม สมาคมเพื่อนภู
เกษตรกรในดานการบริหารจัดการ ตระหนักรูและการมีสวนรวม ขาราชการ หนวยงานภาคี โครงการ (กองแผนฯ)
ทรัพยากรดิน น้ํา ปา ของชุมชนเกษตรกรรมในการ และสมาชิกเครือขาย
(อุดหนุนสมาคมเพื่อนภ)ู จัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎใหม

ดิน น้ํา ปา ในเขตอําเภอแวงนอย
2) เพื่อสงเสริมใหเกิดความ จํานวน 1,500 คน 
รวมมือจากภาคีทุกภาคสวน
เพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากการเสื่อมโทรมของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น

12,350,000    5,250,000        4,250,000       รวม   19   โครงการ



5 - 69

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการคืนปาสูชุมชน อําเภอ  -เพื่อชวยเพิ่มความหลาก ประชาชนในเขตพื้นที่ 500,000      -               -              จํานวนกิจกรรมดูแลและ กองแผนฯ
เขาสวนกวาง หลายทางชีวภาพใหกับพื้นที่ อําเภอเขาสวนกวาง ฟนฟูปารวมกัน

ปาชุมชน และประชาชน
สามารถเขาไปใชประโยชน
ในการดํารงชีวิตประจําวัน
 -เพื่อเปนแหลงอาหารชุมชน

2 โครงการพัฒนาปาพื้นบาน  -เพื่อชวยเพิ่มความหลาก ประชาชนในเขตพื้นที่ 200,000      -               -              จํานวนกิจกรรมดูแลและ กองแผนฯ
แหลงอาหารชุมชน อําเภอ หลายทางชีวภาพใหกับพื้นที่ อําเภอโคกโพธิ์ไชย ฟนฟูปารวมกัน
โคกโพธิ์ไชย ปาชุมชน และประชาชน

สามารถเขาไปใชประโยชน
ในการดํารงชีวิตประจําวัน
 -เพื่อเปนแหลงอาหารชุมชน

3 โครงการพัฒนาปาพื้นบาน  -เพื่อชวยเพิ่มความหลาก ประชาชนในเขตพื้นที่ 400,000      -               -              จํานวนกิจกรรมดูแลและ กองแผนฯ
แหลงอาหารชุมชน อําเภอซําสูง หลายทางชีวภาพใหกับพื้นที่ อําเภอซําสูง ฟนฟูปารวมกัน

ปาชุมชน และประชาชน
สามารถเขาไปใชประโยชน
ในการดํารงชีวิตประจําวัน
 -เพื่อเปนแหลงอาหารชุมชน

4 โครงการคืนปาสูชุมชน อําเภอ  -เพื่ออนุรักษพื้นที่ปาใหเปน ประชาชนในเขตอําเภอ 800,000      -               -              จํานวนกิจกรรมดูแลและ กองแผนฯ
น้ําพอง แหลงเรียนรูชุมชน น้ําพอง ฟนฟูปารวมกัน

 -เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ
 -เพื่อเปนแหลงอาหารชุมชน

5 โครงการคืนปาสูชุมชน อําเภอ  -เพื่ออนุรักษพื้นที่ปาใหเปน ประชาชนในเขตอําเภอ 400,000      -               -              จํานวนกิจกรรมดูแลและ กองแผนฯ
โนนศิลา แหลงเรียนรูชุมชน โนนศิลา ฟนฟูปารวมกัน

 -เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ
 -เพื่อเปนแหลงอาหารชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.5  เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ



5 - 70

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่  5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 5.5  เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

6 โครงการพัฒนาปาพื้นบาน  -เพื่อชวยเพิ่มความหลาก ประชาชนในเขตพื้นที่ 200,000      -               -              จํานวนกิจกรรมดูแลและ กองแผนฯ
แหลงอาหารชุมชน อําเภอพล หลายทางชีวภาพใหกับพื้นที่ อําเภอซําสูง ฟนฟูปารวมกัน

ปาชุมชน และประชาชน
สามารถเขาไปใชประโยชน
ในการดํารงชีวิตประจําวัน
 -เพื่อเปนแหลงอาหารชุมชน

7 โครงการสงเสริมการอนุรักษ  -เพื่อลดปริมาณการใช ประชาชนในเขตพื้นที่ 400,000      -               -              ประชาชนที่รวมการอบรม กองแผนฯ
พลังงานและสิ่งแวดลอม อําเภอ พลังงานโดยใชงานอุปกรณ อําเภอหนองเรือ
หนองเรือ ประหยัดพลังงานหรือพลังงาน

ทดแทน

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  -เพื่อสงเสริมการใช ประชาชนในเขตพื้นที่ 400,000      -               -              ประชาชนที่รวมการอบรม กองแผนฯ
ทรัพยากรและพลังงาน อําเภอ ทรัพยากรและพลังงาน อําเภอหนองสองหอง
หนองสองหอง ทางเลือกเพื่อลดผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอมและสังคม

3,300,000     -                  -                รวม   8    โครงการ



6 - 1

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่  6.1 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหมในการปฏิบัติงานและใหบริการสาธารณะแกประชาชน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงระบบฐานขอมูล  -เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล  -ปรับปรุง ปละ 1 ครั้ง 100,000      100,000      100,000     ระบบฐานขอมูลบริหารงาน กองการเจาหนาที่
บุคคลขององคการบริหารสวน บริหารงานบุคคลขององคการ บุคคล 1 ระบบ
จังหวัดขอนแกน บริหารสวนจังหวัดขอนแกน

สําหรับจัดเก็บขอมูลบุคลากร
ใหเปนระบบ และทันสมัย

2 โครงการอบรมสัมมนาดานการ 1.เพื่อเปนการฝกอบรมดวยการ  -อบรมเชิงปฏิบัติการแก 200,000      200,000      200,000     จํานวนผูเขารวมอบรม กองชาง
ออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อคน ปฏิบัติงานจริงในดานการ บุคลากรขององคกร ไมนอยกวารอยละ 80
ทั้งมวล (Universal Design) ออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อคน ปกครองสวนทองถิ่นใน

ทั้งมวลแกบุคลากรขององคกร เขตอําเภอเมืองขอนแกน
ปกครองสวนทองถิ่นในเขต และบุคลากรจากหนวยงาน
จังหวัดขอนแกน อื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ
2.เพื่อเปนการชวยเหลือผูพิการ การชวยเหลือคนพิการ
ที่ดอยโอกาสใหมีที่อยูอาศัยที่
เหมาะสม

3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ  -เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ  -วางระบบเครือขาย 300,000      300,000      300,000     ระดับความพึงพอใจของ สํานักปลัดฯ
องคการบริหารสวนจังหวัด ขององคการบริหารสวนจังหวัด อินเตอรเน็ตภายในองคกร ผูใชบริการ
ขอนแกน ขอนแกนใหมีประสิทธิภาพ เชื่อมทุกสวนราชการ

สําหรับใหบริการขอมูลขาวสาร  -ปรับปรุงระบบเครือขาย
และใชในการปฏิบัติงาน เดิมใหมีประสิทธิภาพ

4 โครงการจัดทําฐานขอมูล  -เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศ  -สํารวจ จัดเก็บ และจัดทํา 150,000      150,000      150,000     ระดับความพึงพอใจ กองชาง
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการ ภูมิศาสตรมาใชประกอบการ ฐานขอมูลสารสนเทศ ของผูปฏิบัติงาน
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด วิเคราะหและปฏิบัติงาน ภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนา
ขอนแกน  -เพื่อใหบริการขอมูลสารสนเทศ ทั้งในรูปแบบดิจิตอล และ

ภูมิศาสตรแกหนวยงานภายใน แผนที่กระดาษ
อบจ.ขอนแกน และหนวยงานอื่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่  6.1 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหมในการปฏิบัติงานและใหบริการสาธารณะแกประชาชน

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

5 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี  -เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศ  -จัดทําโปรแกรมสําเร็จรูป 150,000      150,000      150,000     ระดับความพึงพอใจ กองชาง
สารสนเทศ เพื่อชวยในการ มาใชประกอบการทํางานโครงการ (Web Application) สําหรับ ของผูปฏิบัติงาน
ประมาณราคาคากอสราง กอสรางตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ ใชในการจัดทําประมาณ
โครงการขององคการบริหารสวน  -เพื่อใหการประมาณราคาคา ราคา
จังหวัดขอนแกน กอสรางโครงการเปนมาตรฐาน  -จัดอบรมการใชโปรแกรม

เดียวกันทุกโครงการ แกบุคลากรที่เกี่ยวของ

6 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห  -เพื่อสงเสริมเด็ก เยาวชน ใหมี  -จัดกิจกรรมสัปดาห 50,000       ระดับความพึงพอใจของ ศูนยวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรแหงชาติ กระบวนการคิดและเรียนรูดาน วิทยาศาสตรแหงขาติ ผูเขารวมกิจกรรม เพื่อการศึกษา
ประจําป 2558 วิทยาศาสตรที่หลากหลาย ขอนแกน
(อุดหนุนศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ (สํานักการศึกษาฯ)
การศึกษาขอนแกน)

950,000      900,000      900,000     รวม  6  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จ  -สมทบกองทุนบําเหน็จ 11,679,300   11,679,300   11,679,300   ระดับความพึงพอใจของ กองคลัง
บํานาญ ขาราชการ/ลูกจาง บํานาญขาราชการ/ลูกจาง บุคลากร
และกองทุนบําเหน็จบํานาญ ในสังกัด (กบท.)
ขาราชการ (กบข.)  -สมทบกองทุนบําเหน็จ 16,000,000   16,000,000   16,000,000   ระดับความพึงพอใจของ กองคลัง

บํานาญขาราชการ (กบข.) บุคลากร
กองการศึกษาฯ 326 คน
 -สมทบกองทุนสํารอง 225,000        225,000       225,000        ระดับความพึงพอใจของ กองคลัง
เลี้ยงชีพลูกจางประจํา บุคลากร
(กสจ.)
 -สมทบกองทุนบําเหน็จ 69,500         69,500         69,500         ระดับความพึงพอใจของ กองกิจการขนสง
บํานาญขาราชการฯ (กบท.) บุคลากร
 -สมทบกองทุนบําเหน็จ 200,500        220,000       240,000        ระดับความพึงพอใจของ สํานักการศึกษาฯ
บํานาญขาราชการสํานักการ บุคลากร
ศึกษาฯ

2 เงินสํารองจาย เพื่อสํารองจายกรณีเรงดวน  -ชวยเหลือราษฎรกรณี 52,300,000   52,300,000   52,300,000   จํานวนโครงการ/กิจกรรม สํานักปลัดฯ
และจําเปนในการชวยเหลือ เกิดสาธารณภัยหรือไดรับ เรงดวน
และแกไขปญหาความ ความเดือดรอน
เดือดรอนแกราษฎร  -ราษฎรใน 26 อําเภอ

3 รายจายตามขอผูกพัน 1.เพื่อเปนเงินทุนการศึกษา  -เงินทุนการศึกษาผูบริหาร 1,284,000     1,284,000     1,284,000     จํานวนบุคลากรที่ไดรับทุน กองการเจาหนาที่
ของผูบริหารและบุคลากร สมาชิกสภา อบจ.ขก. การศึกษา

และขาราชการ อบจ.ขก.
2. เงินคาบํารุงสมาคม อบจ. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองคลัง
แหงประเทศไทย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

4 เงินประกันสังคม เพื่อจายเปนเงินสมทบทุน  -พนักงานจาง จํานวน 2 คน 24,000 24,000 24,000 รอยละของงบประมาณที่ สํานักปลัดฯ
ประกันสังคม (ครูอาสาพัฒนาการกีฬา) เบิกจาย

 -พนักงานจางตามภารกิจ 872,000 900,000 900,000 รอยละของงบประมาณที่ สํานักการศึกษาฯ
เบิกจาย

 -พนักงานจางตามภารกิจ 985,000 985,000 985,000 รอยละของงบประมาณที่ กองการเจาหนาที่
เบิกจาย

 -พนักงานจางตามภารกิจ 322,900 322,900 322,900 รอยละของงบประมาณที่ กองคลัง
และพนักงานจางของ เบิกจาย
โรงเรียนในสังกัด
 -พนักงานจางสถานีขนสง 100,000 100,000 100,000 รอยละของงบประมาณที่ กองกิจการขนสง

เบิกจาย

5 โครงการบริหารจัดการ การคลัง
อบจ.ขอนแกน
5.1 เงินเดือน
(1)เงินเดือนนายกฯและรองนายกฯ เพื่อเปนเงินเดือนและคาตอบ  -นายก อบจ.ขก. 1 คน 2,944,000     2,944,000     2,944,000     รอยละของงบประมาณที่เบิก สํานักปลัดฯ

แทนสําหรับนายกฯ และ  -รองนายก อบจ.ขก.3 คน จาย
รองนายก อบจ.ขก.

(2) เงินเดือนเลขานุการและ เพื่อเปนเงินเดือนเลขาฯ และ  -เลขานุการ 1 คน 899,600        899,600       899,600        รอยละของงบประมาณที่เบิก สํานักปลัดฯ
 ที่ปรึกษานายกฯ ที่ปรึกษานายก อบจ.ขก.  -ที่ปรึกษานายก อบจ.ขก. จาย

  5 คน
(3) เงินเดือนขาราชการ เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก ขาราชการสังกัด รวม 692 รอยละของงบประมาณที่

ขาราชการในสังกัด อบจ.ขก. อัตรา ในสังกัดดังนี้ เบิกจาย
(1) สํานักปลัดฯ 11,500,000   12,500,000   13,500,000   สํานักปลัดฯ
(2) กองชาง 11,500,000   11,768,000   12,474,000   กองชาง
(3) กองคลัง 8,500,000     8,670,000     8,843,000     กองคลัง
(4) กองกิจการสภาฯ 3,718,000     4,090,000     4,499,000     กองกิจการสภาฯ
(5) สํานักการศึกษาฯ 1,200,000     1,224,000     1,248,000     สํานักการศึกษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 8,500,000     8,670,000     8,687,000     กองแผนฯ
(7) กองกิจการขนสง 4,840,000     4,936,000     5,034,000     กองกิจการขนสง
(8) กองพัสดุฯ 6,300,000     6,426,000     6,554,000     กองพัสดุฯ
(9) กองการเจาหนาที่ 6,057,000     6,663,000     7,329,000     กองการเจาหนาที่
(10) หนวยตรวจสอบภายใน 1,240,000     1,264,000     1,289,000     หนวยตรวจสอบภายใน

(11) โรงเรียน 19 โรง 240,000,000 244,800,000 249,696,000  กองคลัง
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แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

5.2 คาตอบแทน
(1) คาตอบแทนประธานสภาฯ เพื่อจายเปนคาตอบแทน สมาชิกสภา อบจ.ขก. 10,064,000   10,064,000   10,064,000   รอยละของงบประมาณที่เบิก กองกิจการสภาฯ
รองประธานสภาฯและสมาชิกสภา ประธานสภา/รองประธานสภาฯจํานวน 42 คน จาย
อบจ.ขก. และ ส.อบจ.ขก.

(2)คาตอบแทนประจําตําแหนง เพื่อเปนคาตอบแทนนายกฯ/  -นายก อบจ.ขก. 1 คน 390,000        390,000       390,000        รอยละของงบประมาณที่เบิก สํานักปลัดฯ
นายกฯ/รองนายก อบจ.ขก. รองนายก อบจ.ขก.  -รองนายก อบจ.ขก.3 คน จาย

(3)คาตอบแทนพิเศษนายกฯ/ เพื่อเปนคาตอบแทนนายกฯ/  -นายก อบจ.ขก. 1 คน 390,000        390,000       390,000        รอยละของงบประมาณที่เบิก สํานักปลัดฯ
รองนายก อบจ.ขก. รองนายก อบจ.ขก.  -รองนายก อบจ.ขก.3 คน จาย

(4) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน เพื่อเปนคาตอบแทน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง 700,000        700,000       700,000        รอยละของงบประมาณที่เบิก กองพัสดุฯ
เปนประโยชนแก อบจ.ขก. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตรวจรับการจาง และผู จาย

ตรวจการจาง และผูควบคุม ควบคุมงานกอสราง
งานกอสรางของ อบจ.ขก. ไมนอยกวา 350 โครงการ

(5) คาตอบแทนคณะกรรมการ และ เพื่อเปนคาตอบแทนคณะ คาตอบแทนการประชุม 190,000        190,000       190,000        จํานวนครั้งของการจัดการ กองการเจาหนาที่
อนุกรรมการขาราชการ อบจ.ขก. กรรมการและอนุกรรมการ ไมนอยกวาเดือนละ ประชุม

ขาราชการ อบจ.ขก. 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง/ป

(6) คาตอบแทนคณะกรรมการ เพื่อเปนคาตอบแทนคณะ คาตอบแทนการประชุม 20,000         20,000         20,000         รอยละของงบประมาณ กองการเจาหนาที่
สอบสวนทางวินัย กรรมการสอบสวนทางวินัย อยางนอย 2 ครั้ง ที่เบิกจาย

(7) คาตอบแทนการตรวจประเมิน เพื่อเปนคาตอบแทนคณะ คาตอบแทนการตรวจ 355,000        355,000       355,000        จํานวนผลงานที่สงเขารับ กองคลัง
ผลงานของขาราชการครู กรรมการตรวจประเมิน ประเมินผลงานครูและ การตรวจประเมิน

ผลงานครูและบุคลากร บุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัด

(8) คาตอบแทนรายเดือน เพื่อเปนคาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนขาราชการครู 18,996,000   18,996,000   18,996,000   รอยละของงบประมาณที่เบิก กองคลัง
ใหแกขาราชการครูและ และบุคลากรทางการศึกษา จาย
บุคลากรทางการศึกษา ที่มี ที่มีวิทยฐานะชํานาญการ
วิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญ ชํานาญการพิเศษ 
การพิเศษ เชี่ยวชาญ และ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ พิเศษ
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แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

5.2 คาตอบแทน (ตอ)
(9) เงินประจําตําแหนง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผอ./หน.สํานักฯ สังกัด จํานวนบุคลากรที่ไดรับเงิน

ระดับหัวหนาสวนราชการ (1) สํานักปลัดฯ 389,000        389,000       389,000        ประจําตําแหนง สํานักปลัดฯ
หนวยงานในสังกัด อบจ.ขก. (2) กองชาง 67,200         67,200         67,200         กองชาง

(3) กองคลัง 67,200         67,200         67,200         กองคลัง
(4) กองกิจการสภาฯ 67,200         67,200         67,200         กองกิจการสภาฯ
(5) สํานักการศึกษาฯ 658,000        658,000       658,000        สํานักการศึกษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 67,200         67,200         67,200         กองแผนฯ
(7)กองกิจการขนสง 67,200         67,200         67,200         กองกิจการขนสง
(8)กองพัสดุฯ 67,200         67,200         67,200         กองพัสดุฯ
(9) กองการเจาหนาที่ 67,200         67,200         67,200         กองการเจาหนาที่
(10) โรงเรียน 19 โรงเรียน 14,600,000   14,600,000   14,600,000   โรงเรียนในสังกัด

(10) คาตอบแทนพนักงานจาง เพื่อเปนคาครองชีพพนักงาน พนักงานจางในสังกัด รอยละของงบประมาณที่เบิก
จางปฏิบัติงานสวนราชการ ประมาณ 80 คน ดังนี้ จาย
ในสังกัด อบจ.ขก. (1) สํานักปลัดฯ 4,345,500     4,432,000     4,520,000     สํานักปลัดฯ

(2) กองแผนและงบประมาณ 1,120,400     1,142,000     1,164,000     กองแผนฯ
(3) กองชาง 4,473,000     4,539,000     4,811,000     กองชาง
(4) กองพัสดุฯ 760,000        775,000       790,000        กองพัสดุ
(5)กองกิจการสภาฯ 416,000        424,000       434,000        กองกิจการสภาฯ
(6) สํานักการศึกษาฯ 12,516,000   13,000,000   13,200,000   สํานักการศึกษาฯ
(7)กองการเจาหนาที่ 1,899,000     2,089,000     2,298,000     กองการเจาหนาที่
(8) กองคลัง 1,140,000     1,164,000     1,187,000     กองคลัง
(9) กองกิจการขนสง 2,518,800     2,569,000     2,620,000     กองกิจการขนสง
(9) สถานีขนสงฯ 1,460,000     1,489,000     1,518,780     สถานีขนสงฯ
(10)หนวยตรวจสอบภายใน 105,000        107,000       109,000        หนวยตรวจสอบฯ

(11) คาตอบแทนพนักงานจาง เพื่อเปนคาครองชีพพนักงาน พนักงานจางตามภารกิจ 3,229,000     3,229,000     3,229,000     กองคลัง
จางตามภารกิจ (บุคลากร พนักงานจางทั่วไป
สนับสนุนการสอน) พนักงาน ของสถานศึกษาสังกัด
จาง (ตําแหนงที่ประเมินจาก อบจ.ขอนแกน
พนักงานราชการของ ร.ร.
ถายโอนฯ ที่ถูกยกเลิกสัญญา
จาง) และพนักงานจางทั่วไป
ของสถานศึกษาสังกัด อบจ.
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

5.2 คาตอบแทน (ตอ)
(12) คาตอบแทนพนักงานจาง เพื่อเปนคาจางพนักงานจาง พนักงานจางครูอาสาพัฒนา 220,000        224,000       228,000        สํานักปลัดฯ
ครูอาสาพัฒนาการศึกษา ครูอาสาพัฒนาการศึกษา การศึกษา ประจําสนามกีฬา

จังหวัดขอนแกน

5.3 คาจาง
(1) คาจางลูกจางประจํา เพื่อเปนคาจางลูกจางประจํา ลูกจางประจํา สังกัด รอยละของงบประมาณที่เบิก

สวนราชการสังกัด อบจ.ขก. (1) สํานักปลัดฯ  8  คน 1,333,000     1,359,000     1,386,000     จาย สํานักปลัดฯ
(2) กองกิจการสภาฯ 2 คน 340,000        374,000       411,500        กิจการสภาฯ
(3) กองชาง 26 คน 2,932,000     3,108,000     3,295,000     กองชาง
(4) โรงเรียน 19 โรง 4,500,000     4,590,000     4,681,000     กองคลัง
60 อัตรา

5.4 เงินเพิ่มและเงินรางวัล
(1) เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ เพื่อเปนคาตอบแทนและเงิน ผูบริหาร/ผอ.กอง/นิติกร/ จํานวนบุคลากรที่ไดรับเงิน

เพิ่มตางๆที่มีสิทธิไดรับแก ครู และบุคลากรทางการ เงินเพิ่มคาครองชีพ
ขาราชการตามที่กฎหมาย ศึกษา
กําหนด (1) สํานักปลัดฯ 805,000        805,000       805,000        สํานักปลัดฯ

(2) กองชาง 210,200        210,200       210,200        กองชาง
(3) กองคลัง 570,000        570,000       570,000        กองคลัง
(4) กองกิจการสภาฯ 84,200         84,200         84,200         กองกิจการสภาฯ
(5) สํานักการศึกษาฯ 584,000        584,000       584,000        สํานักการศึกษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 161,000        161,000       161,000        กองแผนฯ
(7)กองกิจการขนสง 74,000         74,000         74,000         กองกิจการขนสง
(8)กองพัสดุฯ 103,000        103,000       103,000        กองพัสดุฯ
(9) กองการเจาหนาที่ 355,000        390,000       429,000        กองการเจาหนาที่
(10)หนวยตรวจสอบภายใน 52,300         52,300         52,300         หนวยตรวจสอบฯ
(11) โรงเรียน 19 โรงเรียน 2,500,000     2,500,000     2,500,000     กองคลัง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

5.4 เงินเพิ่มและเงินรางวัล (ตอ)
(2) เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง เพื่อเปนเงินเพิ่มของลูกจาง  -ลูกจางประจําในสังกัด 47,000         50,000         52,000         จํานวนลูกจางที่ไดรับเงิน สํานักปลัดฯ
ประจํา ประจําในสังกัด อบจ.ขก. เพิ่ม

 -ลูกจางประจําของสถาน 70,000         70,000         70,000         กองคลัง
ศึกษาสังกัด อบจ.ขก.
 -ลูกจางประจําสังกัด 78,000         83,000         88,000         กองชาง
กองชาง

(3) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง เพื่อเปนเงินเพิ่มของพนักงาน พนักงานจางครูอาสาพัฒนา 141,000        143,000       145,000        จํานวนพนักงานจางที่ไดรับ สํานักปลัดฯ
ครูอาสาพัฒนาการศึกษา จางครูอาสาพัฒนาการศึกษา การศึกษา ประจําสนาม เงินเพิ่ม

กีฬาจังหวัดขอนแกน

(4) เงินประโยชนตอบแทนอื่น เพื่อเปนเงินรางวัลประจําป ขาราชการและลูกจาง 40,000,000   45,000,000   50,000,000   รอยละของงบประมาณที่เบิก กองการเจาหนาที่
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปน การปฏิบัติงานดีเดนของ  ในสังกัด อบจ.ขก. จาย
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน ไมนอยกวา 877 คน

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด อบจ.
ขอนแกน

(5) เงินรางวัลเจาหนาที่ เพื่อเปนเงินรางวัลแกเจาหนาทีเงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจ 384,000        384,000       384,000        รอยละของงบประมาณที่ สถานีขนสง
ตํารวจและทหาร ที่ปฏิบัติงาน และทหารที่ปฏิบัติงานใน เบิกจาย ผูโดยสารฯ
ในสถานีขนสงผูโดยสารใน สถานีขนสงฯ 3 แหง
สังกัด

(6) เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ เพื่อชวยคาครองชีพ ขาราชการ/ลูกจางประจํา 300,000        300,000       300,000        ระดับความพึงพอใจ กองคลัง
ขาราชการบํานาญสวน ในสังกัด ที่เกษียณอายุ ของขาราชการ/ลูกจาง
ทองถิ่นสังกัดองคการบริหาร ราชการ
สวนจังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

5.4 เงินเพิ่มและเงินรางวัล (ตอ)
(7) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง เพื่อเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และ พนักงานจางสังกัด อบจ.ขก. รอยละของงบประมาณ

เงินเพิ่มการครองชีพแก  -สํานักปลัดฯ 1,738,000     1,738,000     1,738,000     ที่เบิกจาย สํานักปลัดฯ
พนักงานจางตามที่กฎหมาย  -สํานักการศึกษาฯ 7,505,000     7,505,000     7,505,000     สํานักการศึกษาฯ
กําหนด  -กองแผนฯ 266,000        266,000       266,000        กองแผนฯ

 -กองชางฯ 1,050,000     1,050,000     1,050,000     กองชางฯ
 -กองพัสดุฯ 564,000        564,000       564,000        กองพัสดุฯ
 -กองกิจการสภาฯ 232,200        232,200       232,200        กองกิจการสภาฯ
 -กองคลัง 630,000        630,000       630,000        กองคลัง
 -กองการเจาหนาที่ 670,700        670,700       670,700        กองการเจาหนาที่
 -กองกิจการขนสง 1,709,600     1,709,600     1,709,600     กองกิจการขนสง
 -หนวยตรวจสอบภายใน 76,000         76,000         76,000         หนวยตรวจสอบฯ
 -สถานีขนสงฯ 4 แหง 433,000        433,000       433,000        สถานีขนสงฯ
 -โรงเรียน 19 โรงเรียน 1,250,000     1,250,000     1,250,000     กองคลัง

(8) เงินวิทยฐานะครูและบุคลากร เพื่อเปนเงินวิทยฐานะครู ครูและบุคลากรทางการ 29,496,000   29,496,000   29,496,000   รอยละของงบประมาณ กองคลัง
ทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาระดับชํานาญการ ที่เบิกจาย

โรงเรียนในสังกัด พิเศษเชียวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษ 325 อัตรา

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน
6.1 คาใชจายในการเดินทาง เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง ผูบริหาร ขาราชการ และ รอยละของงบประมาณที่เบิก
ไปราชการ คาพาหนะและคาเชาที่พัก ลูกจาง สังกัด จาย

ของขาราชการ/ลูกจางประจํา (1) สํานักปลัดฯ 250,000        250,000       250,000        สํานักปลัดฯ
ในสังกัด อบจ.ในการสัมมนา (2) กองชาง 2,505,000     2,505,000     2,505,000     กองชาง
และเดินทางไปปฏิบัติราชการ (3) กองคลัง 100,000        100,000       100,000        กองคลัง
ทั้งในและนอกพื้นที่ (4) กองกิจการสภาฯ 100,000        100,000       100,000        กองกิจการสภาฯ

(5) สํานักการศึกษาฯ 200,000        200,000       200,000        สํานักการศึกษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 100,000        100,000       100,000        กองแผนฯ
(7) กองกิจการขนสง 30,000         30,000         30,000         กองกิจการขนสง
(8) กองพัสดุฯ 60,000         60,000         60,000         กองพัสดุฯ
(9) กองการเจาหนาที่ 250,000        300,000       350,000        กองการเจาหนาที่
(10) สถานีขนสงฯ 50,000         50,000         50,000         สถานีขนสง
(11) หนวยตรวจสอบภายใน 50,000         50,000         50,000         หนวยตรวจสอบฯ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

6.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน เพื่อเปนคาอาหารทําการ ขาราชการ/ลูกจางสังกัด รอยละของงบประมาณที่
นอกเวลาราชการ นอกเวลาราชการของ ประมาณ 780 คน ประหยัด

ขาราชการ และพนักงานจาง (1) สํานักปลัดฯ 275,000        275,000       275,000        สํานักปลัดฯ
ทั่วไป ในการปฏิบัติงานและ (2) กองชาง 31,000         31,000         31,000         กองชาง
ใหบริการนอกเวลาราชการ (3) กองคลัง 200,000        200,000       200,000        กองคลัง

(4) กองกิจการสภาฯ 58,000         58,000         58,000         กองกิจการสภาฯ
(5) สํานักการศึกษาฯ 100,000        100,000       100,000        สํานักการศึกษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 100,000        100,000       100,000        กองแผนฯ
(7) กองกิจการขนสง 45,000         45,000         45,000         กองกิจการขนสง
(8) กองพัสดุฯ 200,000        200,000       200,000        กองพัสดุฯ
(9) กองการเจาหนาที่ 85,000         85,000         85,000         กองการเจาหนาที่
(10) สถานีขนสง 1,350,000     1,350,000     1,350,000     สถานีขนสง
(11) หนวยตรวจสอบภายใน 20,000         20,000         20,000         หนวยตรวจสอบฯ
(12) โรงเรียน 19 โรงเรียน สํานักการศึกษาฯ
- ร.ร. บานหนองเสี้ยว 48,000         48,000         48,000         
- ร.ร. บานคูขาดฯ 36,000         36,000         36,000         
- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 195,000        195,000       195,000        
- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 36,000         36,000         36,000         
- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 36,000         36,000         36,000         
- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 48,000         48,000         48,000         
- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 45,000         45,000         45,000         
- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 42,000         42,000         42,000         
- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 36,000         36,000         36,000         
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 57,000         57,000         57,000         
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 36,000         36,000         36,000         
- ร.ร. โนนหันวิทยายน 96,000         96,000         96,000         
- ร.ร. สีชมพูศึกษา 195,000        195,000       195,000        
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 36,000         36,000         36,000         
- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 42,000         42,000         42,000         
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 42,000         42,000         42,000         
- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 57,000         57,000         57,000         
- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 42,000         42,000         42,000         
- ร.ร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 39,000         39,000         39,000         
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

6.3 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นใช รอยละของงบประมาณที่
และหลอลื่นสําหรับใช ในกิจการของ ประหยัด
กับรถยนตของ อบจ.ขก. (1) สํานักปลัดฯ 4,000,000     4,000,000     4,000,000     สํานักปลัดฯ
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ (2)กองชาง 2,200,000     2,200,000     2,200,000     กองชาง
ของ อบจ.ขอนแกน (3) กองคลัง 135,000        135,000       135,000        กองคลัง

(4) กองกิจการสภาฯ 100,000        100,000       100,000        กองกิจการสภาฯ
(5) สํานักการศึกษาฯ 150,000        150,000       150,000        สํานักการศึกษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 100,000        100,000       100,000        กองแผนฯ
(7) กองกิจการขนสง 60,000         60,000         60,000         กองกิจการขนสง
(8) กองพัสดุฯ 60,000         60,000         60,000         กองพัสดุฯ
(9) กองการเจาหนาที่ 120,000        120,000       120,000        กองการเจาหนาที่
(10) สถานีขนสง 120,000        120,000       120,000        สถานีขนสง
(11) หนวยตรวจสอบภายใน 60,000         60,000         60,000         หนวยตรวจสอบภายใน

6.4 คาวัสดุสํานักงาน เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่อง วัสดุใชในภารกิจของหนวยงาน รอยละของงบประมาณที่
แบบพิมพและวัสดุสํานักงาน (1) สํานักปลัดฯ 150,000        150,000       150,000        ประหยัด สํานักปลัดฯ
ใชในการปฏิบัติงานและให (2) กองชาง 200,000        200,000       200,000        กองชาง
บริการ (3) กองคลัง 119,000        119,000       119,000        กองคลัง

(4) กองกิจการสภาฯ 90,000         90,000         90,000         กองกิจการสภาฯ
(5) สํานักการศึกษาฯ 159,000        159,000       159,000        สํานักการศึกษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 150,000        150,000       150,000        กองแผนฯ
(7) กองกิจการขนสง 30,000         30,000         30,000         กองกิจการขนสง
(8) กองพัสดุฯ 400,000        400,000       400,000        กองพัสดุฯ
(9) กองการเจาหนาที่ 100,000        100,000       100,000        กองการเจาหนาที่
(10)สถานีขนสง 250,000        250,000       250,000        สถานีขนสง
(11) หนวยตรวจสอบภายใน 20,000         20,000         20,000         หนวยตรวจสอบภายใน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

6.5 คาวัสดุงานบานงานครัว เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุ วัสดุใชในภารกิจของ รอยละของงบประมาณที่เบิก
งานบานงานครัวและวัสดุอื่นๆ (1) สํานักปลัดฯ 200,000        200,000       200,000        จาย สํานักปลัดฯ
ใชในการปฏิบัติงานและให (2) กองชาง 30,000         30,000         30,000         กองชาง
บริการประชาชน (3) กองคลัง 10,000         10,000         10,000         กองคลัง

(4) กองกิจการสภาฯ 15,000         15,000         15,000         กองกิจการสภาฯ
(5) สํานักการศึกษาฯ 30,000         30,000         30,000         สํานักการศึกษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 10,000         10,000         10,000         กองแผนฯ
(7) กองกิจการขนสง 10,000         10,000         10,000         กองกิจการขนสง
(8) กองพัสดุฯ 15,000         15,000         15,000         กองพัสดุฯ
(9) กองการเจาหนาที่ 10,000         10,000         10,000         กองการเจาหนาที่
(10) สถานีขนสง 200,000        200,000       200,000        สถานีขนสง
(11) หนวยตรวจสอบภายใน 10,000         10,000         10,000         หนวยตรวจสอบภายใน

6.6 คาวัสดุการเกษตร เพื่อจัดหาวัสดุการเกษตรใน จัดหาวัสดุการเกษตร รอยละของงบประมาณที่
การดูแลและบํารุงตนไมใน ในการปฏิบัติงานสวนของ ประหยัด
ความดูแลของ อบจ.ขก. (1) สํานักปลัดฯ 200,000        200,000       200,000        สํานักปลัดฯ

(2) สถานีขนสงฯ 150,000        150,000       150,000        สถานีขนสงฯ

6.7 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุ ใชในภารกิจของ รอยละของงบประมาณที่เบิก
และอะไหลยานพาหนะ (1) สํานักปลัดฯ 250,000        250,000       250,000        จาย สํานักปลัดฯ
ใชในการปฏิบัติงานและให (2)กองชาง 1,800,000     1,800,000     1,800,000     กองชาง
บริการแกประชาชน (3) กองคลัง 45,000         45,000         45,000         กองคลัง

(4) กองกิจการสภาฯ 60,000         60,000         60,000         กองกิจการสภาฯ
(5) สํานักการศึกษาฯ 50,000         50,000         50,000         สํานักการศึกษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 60,000         60,000         60,000         กองแผนฯ
(7) กองกิจการขนสง 30,000         30,000         30,000         กองกิจการขนสง
(8) กองพัสดุฯ 20,000         20,000         20,000         กองพัสดุฯ
(9) กองการเจาหนาที่ 80,000         80,000         80,000         กองการเจาหนาที่
(10) หนวยตรวจสอบภายใน 30,000         30,000         30,000         หนวยตรวจสอบฯ
(11) สถานีขนสง 100,000        100,000       100,000        สถานีขนสง

6.8 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ สระวายน้ําสนามกีฬากลาง 200,000        200,000       200,000        สํานักปลัดฯ
การแพทย วิทยาศาสตรหรือการแพทย จังหวัดขอนแกน

ไดแกสารเคมีตาง ๆ 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

6.9 คาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร รอยละของงบประมาณที่เบิก
ใชในการปฏิบัติงานและให ใชในภารกิจของ จาย
บริการประชาชน (1) สํานักปลัดฯ 150,000        150,000       150,000        สํานักปลัดฯ

(2) กองชาง 120,000        120,000       120,000        กองชาง
(3) กองคลัง 90,000         90,000         90,000         กองคลัง
(4) กองกิจการสภาฯ 35,000         35,000         35,000         กองกิจการสภาฯ
(5) สํานักการศึกษาฯ 120,000        120,000       120,000        สํานักการศึกษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 100,000        100,000       100,000        กองแผนฯ
(7) กองกิจการขนสง 30,000         30,000         30,000         กองกิจการขนสง
(8) กองพัสดุฯ 257,000        257,000       257,000        กองพัสดุฯ
(9) กองการเจาหนาที่ 100,000        100,000       100,000        กองการเจาหนาที่
(10) สถานีขนสง 80,000         80,000         80,000         สถานีขนสง
(11) หนวยตรวจสอบภายใน 20,000         20,000         20,000         หนวยตรวจสอบภายใน

6.10 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อจัดหาวัสดุไฟฟาและ จัดหาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รอยละของงบประมาณที่เบิก
วิทยุใชในการปฏิบัติงาน ใชในภารกิจของ อบจ.ขก. จาย
และใหบริการประชาชน (1) สํานักปลัดฯ 300,000        300,000       300,000        สํานักปลัดฯ

(2) สถานีขนสง 90,000         90,000         90,000         สถานีขนสง

6.11 คาวัสดุกอสราง เพื่อจัดหาวัสดุกอสรางใช สิ่งปลูกสรางในความดูแล รอยละของงบประมาณที่
ในการซอมแซมปรับปรุงสิ่ง (1) สํานักปลัดฯ 150,000        150,000       150,000        ประหยัด สํานักปลัดฯ
ปลูกสรางในความดูแลของ (2)กองชาง 5,770,000     2,000,000     2,000,000     กองชาง
อบจ.ขก. (3) สถานีขนสง 200,000        200,000       200,000        สถานีขนสง

6.12 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพื่อจัดหาวัสดุใชในการ จัดหาวัสดุโฆษณาและ 100,000        100,000       100,000        รอยละของงบประมาณที่ สํานักปลัดฯ
เผยแพรประชาสัมพันธ เผยแพรใชในภารกิจของ ประหยัด
ภารกิจของ อบจ.ขก. ให อบจ.ขก.
ประชาชนทั่วไปรับทราบ

6.13 คาวัสดุและอะไหลซอม เพื่อจัดหาวัสดุและอะไหล วัสดุและอะไหลซอม 100,000        100,000       100,000        รอยละของงบประมาณที่ กองชาง
ครุภัณฑประเภทโยธา ซอมครุภัณฑประเภทโยธา ครุภัณฑประเภทโยธา ประหยัด

6.14 คาวัสดุอื่น ๆ เพื่อจัดซื้อวัสดุอื่น  ๆ เชน จัดหาวัสดุอื่น ๆ ที่ใชใน 100,000        100,000       100,000        รอยละของงบประมาณที่ กองชาง
กระบอกหัวเจาะคอนกรีต ภารกิจกองชาง ประหยัด
ทรายอะเบส กํามะถัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

6.15 คาซอมแซมครุภัณฑ เพื่อเปนคาซอมแซมครุภัณฑ ครุภัณฑในความดูแลของ รอยละของงบประมาณที่
ใชในการปฏิบัติงานและให (1) สํานักปลัดฯ 380,000        380,000       380,000        ประหยัด สํานักปลัดฯ
บริการของ อบจ.ขอนแกน (2) กองชาง 100,000        100,000       100,000        กองชาง

(3) กองคลัง 70,000         70,000         70,000         กองคลัง
(4) กองกิจการสภาฯ 30,000         30,000         30,000         กองกิจการสภาฯ
(5) สํานักการศึกษาฯ 60,000         60,000         60,000         สํานักการศึกษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 60,000         60,000         60,000         กองแผนฯ
(7) กองกิจการขนสง 30,000         30,000         30,000         กองกิจการขนสง
(8) กองพัสดุฯ 100,000        100,000       100,000        กองพัสดุฯ
(9) กองการเจาหนาที่ 50,000         50,000         50,000         กองการเจาหนาที่
(10) สถานีขนสง 170,000        170,000       170,000         สถานีขนสง 
(11) หนวยตรวจสอบภายใน 20,000         20,000         20,000         หนวยตรวจสอบภายใน

6.16 คาซอมแซมยานพาหนะ เพื่อเปนคาซอมแซม ยานพาหนะในความดูแล รอยละของงบประมาณที่เบิก
ยานพาหนะใชในภารกิจ รับผิดชอบของ จาย
ของ อบจ.ขก. (1) สํานักปลัดฯ 530,000        530,000       530,000        สํานักปลัดฯ

(2) กองชาง 2,300,000     2,300,000     2,300,000     กองชาง
(3) กองคลัง 45,000         45,000         45,000         กองคลัง
(4) กองกิจการสภาฯ 60,000         60,000         60,000         กองกิจการสภาฯ
(5) สํานกการศึกษาฯ 100,000        100,000       100,000        สํานักการศึกษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 45,000         45,000         45,000         กองแผนฯ
(7) กองกิจการขนสง 30,000         30,000         30,000         กองกิจการขนสง
(8) กองพัสดุฯ 20,000         20,000         20,000         กองพัสดุฯ
(9) กองการเจาหนาที่ 60,000         60,000         60,000         กองการเจาหนาที่
(10)สถานีขนสง 70,000         70,000         70,000          สถานีขนสง 
(11) หนวยตรวจสอบภายใน 20,000         20,000         20,000         หนวยตรวจสอบฯ

6.17 คาซอมแซมสิ่งกอสราง เพื่อเปนคาซอมแซม ซอมแซมสิ่งกอสรางที่ รอยละของงบประมาณที่เบิก
สิ่งกอสรางที่เปนทรัพยสิน เปนทรัพยสินของ อบจ. จาย
ขององคการบริหารสวน ขอนแกน ดังนี้
จังหวัดขอนแกน (1) สํานักปลัดฯ 7,000,000     7,000,000     7,000,000     สํานักปลัดฯ

(2) สถานีขนสง 400,000        400,000       400,000        สถานีขนสงฯ
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แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

6.18 คาจางเหมาบริการ เพื่อเปนคาจางเหมาบริการ คาจางเหมาบริการ เชน
ตาง ๆ ในการปฏิบัติงานและ คาถายเอกสาร คาจางทําความ
ใหบริการแกประชาชน คาจางพนักงานขับรถ ฯลฯ

ตามภารกิจของหนวยงานดังนี้ รอยละของงบประมาณที่เบิก
(1) สํานักปลัดฯ 3,500,000     3,500,000     3,500,000     จาย สํานักปลัดฯ
(2) กองชาง 1,413,000     1,413,000     1,413,000     กองชาง
(3) กองคลัง 750,000        750,000       750,000        กองคลัง
(4) กองกิจการสภาฯ 310,000        310,000       310,000        กองกิจการสภาฯ
(5) สํานักการศึกษาฯ 1,070,000     1,070,000     1,070,000     สํานักการศึกษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 180,000        180,000       180,000        กองแผนฯ
(7) กองกิจการขนสง 10,000         10,000         10,000         กองกิจการขนสง
(8) กองพัสดุฯ 500,000        500,000       500,000        กองพัสดุฯ
(9) กองการเจาหนาที่ 758,000        758,000       758,000        กองการเจาหนาที่
(10) สถานีขนสงฯ 2,800,000     2,800,000     2,800,000     สถานีขนสงฯ
(11) หนวยตรวจสอบภายใน 200,000        200,000       200,000        หนวยตรวจสอบภายใน

6.19 คาซอมแซมยานพาหนะ เพื่อเปนคาซอมแซม ซอมแซมยานพาหนะและ 2,300,000     2,300,000     2,300,000     กองชาง

และเครื่องจักรกล ยานพาหนะและเครื่องจักรกล เครื่องจักรกลของกองชาง
ที่ใชปกิบัติงานและใหบริการ
แกประชาชน

6.20 คาเบี้ยประกันรถยนตที่ใชใน เพื่อเปนคาเบี้ยประกันรถยนต คาเบี้ยประกันรถยนต 330,000        300,000       300,000        รอยละของรถที่ทําประกันภัย กองพัสดุฯ
ราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ใชในราชการของ อบจ.ขก. จํานวน 100 คัน
ขอนแกน

6.21 คาสินไหมทดแทน เพื่อสงคืนกองทุนทดแทน คาสินไหมทดแทนกรณีรถ 300,000        300,000       300,000        รอยละของงบประมาณที่ กองพัสดุฯ
ผูประสบภัยกรณีรถของ ของ อบจ.ขอนแกน กอให เบิกจาย
อบจ.ขอนแกนกอใหเกิด เกิดความเสียหาย 
ความเสียหาย

6.22 คาเชาทรัพยสิน เพื่อเปนคาเชาทรัพยสิน  -เชาทรัพยสินใหบริการ 100,000        100,000       100,000        รอยละความพึงพอใจของ สถานีขนสง
สําหรับใหบริการแกประชาชน ในสถานีขนสงผูโดยสาร ผูใชบริการ ผูโดยสาร
ที่มาใชบริการสถานีขนสง 4 แหง
ผูโดยสารในความรับผิดชอบ
ของ อบจ.ขก.
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แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

7 โครงการบริหารจัดการดาน
สาธารณูปโภค
(1) คาไปรษณีย-โทรเลข เพื่อเปนคาไปรษณียและ คาไปรษณียภัณฑที่ติดตอ 900,000        900,000       900,000        รอยละของงบประมาณที่ สํานักปลัดฯ

 โทรเลขในการติดตอประสาน ระหวางสวนราชการ หนวย ประหยัดได
งานของ อบจ.ขอนแกน งานเอกชนในและนอก
ระหวางสวนราชการในและ เขตจังหวัดขอนแกน 
นอกเขตจังหวัด

(2) คาน้ําประปา เพื่อเปนคาน้ําประปาใชใน คาน้ําประปาในกิจการของ รอยละของงบประมาณที่เบิก
กิจการของ อบจ.ขก. และ (1) อบจ.ขก. 700,000        700,000       700,000        จาย กองคลัง
ใหบริการแกประชาชน (2) สถานีขนสงฯในสังกัด 350,000        350,000       350,000        สถานีขนสงฯ

(3) คาไฟฟา เพื่อเปนคาไฟฟาใชในกิจการ  คาไฟฟาในกิจการของ รอยละของงบประมาณที่เบิก
ของ อบจ.ขก.และใหบริการ (1) อบจ.ขก. 6,500,000     6,500,000     6,500,000     จาย กองคลัง
แกประชาชนและสวนราชการ (2) สถานีขนสงฯในสังกัด 2,000,000     2,000,000     2,000,000     สถานีขนสงฯ

(3) โรงเรียนในสังกัด
 - ร.ร.บานหนองเสี้ยว 80,000         80,000         80,000         ร.ร.บานหนองเสี้ยว

 -ร.ร.บานคูขาดฯ 80,000         80,000         80,000         ร.ร.บานคูขาดฯ
 -ร.ร.เมืองพลพิทยาคม 195,000        195,000       195,000        ร.ร.เมืองพลฯ
 -ร.ร.แทนศิลาทิพยศึกษา 80,000         80,000         80,000         ร.ร.แทนศิลาทิพยฯ

 -ร.ร.พระธาตุขามแกนฯ 80,000         80,000         80,000         ร.ร.พระธาตุขามแกนฯ

 -ร.ร.พูวัดพิทยาคม 80,000         80,000         80,000         ร.ร.พูวัดพิทยาคม
 -ร.ร.โคกสูงประชาสรรพ 80,000         80,000         80,000         ร.ร.โคกสูงฯ
 -ร.ร.มัธยมหนองเขียด 80,000         80,000         80,000         ร.ร.มัธยมหนองเขียด

 -ร.ร.เปรมติณสูลานนท 80,000         80,000         80,000         ร.ร.เปรมติณสูลานนท

 -ร.ร.ซับสมบูรณฯ 80,000         80,000         80,000         ร.ร.ซับสมบุรณฯ
 -ร.ร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 80,000         80,000         80,000         ร.ร.โนนโพธิ์ศรีฯ
 -ร.ร.ศรีเสมาวิทยาเสริม 80,000         80,000         80,000         ร.ร.ศรีเสมาฯ
 -ร.ร.พิศาลปุณณวิทยา 80,000         80,000         80,000         ร.ร.พิศาลฯ
 -ร.ร.ซําสูงพิทยาคม 80,000         80,000         80,000         ร.ร.ซําสูงฯ
 -ร.ร.หนองโนประชาสรรค 80,000         80,000         80,000         ร.ร.หนองโนฯ
 -ร.ร.พระยืนวิทยาคาร 80,000         80,000         80,000         ร.ร.พระยืนฯ
 -ร.ร.นางิ้ววิทยาสรรค 80,000         80,000         80,000         ร.ร.นางิ้วฯ



6 - 17

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

7 โครงการบริหารจัดการดาน
สาธารณูปโภค (ตอ)
(4) คาโทรศัพท,โทรสาร เพื่อเปนคาโทรศัพท โทรสาร  คาโทรศัพท, โทรสาร รอยละของงบประมาณที่เบิก

ใชในกิจการของ อบจ.ขก. ในกิจการของ จาย
และติดตอระหวางสวน (1) อบจ.ขอนแกน 500,000        500,000       500,000        กองคลัง
ราชการ หนวยงานเอกชน (2) สถานีขนสงฯในสังกัด 120,000        120,000       120,000        สถานีขนสงฯ
ในและนอกเขตจังหวัด

(5) คาบริการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ คาวิทยุติดตามตัว คาระบบ รอยละของงบประมาณที่เบิก
และการสื่อสาร ใหบริการ และการประสาน อินเตอรเน็ต และคาสื่อสาร จาย

การปฏิบัติราชการกับสวน อื่นที่ใชในราชการของ
ราชการ หนวยงานเอกสาร อบจ.ขอนแกน ดังนี้
ใหสะดวก รวดเร็ว  (1) สํานักปลัดฯ 300,000        300,000       300,000        สํานักปลัดฯ

 (2) สถานีขนสง 50,000         50,000         50,000         สถานีขนสงฯ

(6)คาซอมแซมระบบไฟฟา เพื่อเปนคาซอมแซมระบบ ระบบไฟฟาในกิจการของ รอยละของงบประมาณที่เบิก
ไฟฟาใชในการปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนจังหวัด จาย
และใหบริการแกประชาชน และสถานีขนสงผูโดยสาร
ของสวนราชการในสังกัด  - อบจ.ขอนแกน 200,000        200,000       200,000        สํานักปลัดฯ
อบจ.ขก.  - สถานีขนสงฯ 4 แหง 200,000        200,000       200,000        สถานีขนสงฯ

8 โครงการสวัสดิการขาราชการและ
ลูกจาง
(1) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อเปนคาบํารุงการศึกษา ขาราชการ/ลูกจางประจํา รอยละของงบประมาณที่

และคาเลาเรียนบุตรขาราชการ (1) สํานักปลัดฯ 225,000        225,000       225,000        เบิกจาย สํานักปลัดฯ
ในสังกัด (2) กองชาง 300,000        300,000       300,000        กองชาง

(3) กองคลัง 150,000        150,000       150,000        กองคลัง
(4) กองกิจการสภาฯ 78,000         78,000         78,000         กองกิจการสภาฯ
(5) สํานักการศึกษาฯ 200,000        200,000       200,000        สํานักการศึกษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 240,000        240,000       240,000        กองแผนฯ
(7) กองกิจการขนสง 60,000         60,000         60,000         กองกิจการขนสง
(8) กองพัสดุฯ 50,000         50,000         50,000         กองพัสดุฯ
(9) กองการเจาหนาที่ 94,000         94,000         94,000         กองการเจาหนาที่
(10) หนวยตรวจสอบภายใน 20,000         20,000         20,000         
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

(2) คาเชาบาน เพื่อเปนคาเชาบาน ขาราชการ/ลูกจางประจํา รอยละของงบประมาณที่เบิก
ขาราชการและลูกจางที่มี (1) สํานักปลัดฯ 434,000        434,000       434,000        จาย สํานักปลัดฯ
สิทธิตามระเบียบที่กําหนด (2) กองชาง 223,800        223,800       223,800        กองชาง

(3) กองคลัง 186,000        186,000       186,000        กองคลัง
(4) กองกิจการสภาฯ 84,000         84,000         84,000         กองกิจการสภาฯ
(5) สํานักการศึกษาฯ 434,000        434,000       434,000        สํานักการศึกษาฯ
(6) กองแผนและงบประมาณ 250,000        250,000       250,000        กองแผนฯ
(7) หนวยตรวจสอบภายใน 42,000         42,000         42,000         หนวยตรวจสอบฯ
(7) กองกิจการขนสง 163,000        163,000       163,000        กองกิจการขนสง
(8) กองพัสดุฯ 143,000        143,000       143,000        กองพัสดุฯ
(9) กองการเจาหนาที่ 276,000        276,000       276,000        กองการเจาหนาที่
(10) หนวยตรวจสอบภายใน 68,000         68,000         68,000         หนวยตรวจสอบฯ

(3) เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล เพื่อเปนเงินชวยเหลือคา  -ขาราชการและลูกจาง 500,000        500,000       500,000        รอยละของงบประมาณที่เบิก กองคลัง
รักษาพยาบาลใหแก ประจํา สังกัด อบจ.ขก. จาย
ขาราชการ และลูกจางประจํา
ในสังกัด อบจ.ขก.

(4) เงินบําเหน็จปกติลูกจางประจํา เพื่อเปนเงินบําเหน็จปกติ ลูกจางประจําในสังกัดที่ 2,000,000     2,000,000     2,000,000     รอยละของงบประมาณที่เบิก กองคลัง
ลูกจางประจําที่เกษียณอายุ เกษียณอายุราชการ ไม จาย
ราชการในสังกัด อบจ.ขก. นอยกวา 10 ราย

9 คาเบี้ยประชุม สมาชิกสภาองคการ เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม ส.อบจ.ขก.จํานวน  42  คน 110,000        110,000       110,000        รอยละของงบประมาณที่เบิก กองกิจการสภาฯ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ส.อบจ.ขก. ประชุมไมนอยกวา 8 นัด จาย

10 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดทํา เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 100,000        100,000       100,000        รอยละของงบประมาณที่เบิก กองแผนฯ
แผนพัฒนาองคการบริหารสวน แกคณะกรรมการจัดทําแผน พัฒนาองคการบริหารสวน จาย
จังหวัดขอนแกน พัฒนาองคการบริหารสวน จังหวัดตามที่ระเบียบกําหนด

จังหวัดขอนแกน ตลอดจน จํานวนไมนอยกวา 4 ครั้ง ๆ ละ
คณะกรรมการประสานแผนฯ 9 คน

11 คารับรองและพิธีการ เพื่อเปนคารับรองผูมาเยี่ยม สวนราชการ หนวยงาน 900,000        900,000       900,000        รอยละของงบประมาณที่เบิก สํานักปลัดฯ
ชมและศึกษาดูงานตาม ในและนอกเขตจังหวัด จาย
ภารกิจของ อบจ.ขอนแกน ขอนแกน ไมนอยกวา 

10 ครั้งตอป
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

12 คาธรรมเนียม เพื่อเปนคาธรรมเนียมจด คาธรรมเนียมตาง ๆ ใน รอยละของงบประมาณที่เบิก
ทะเบียนรถยนต ทําสัญญา กิจการของ อบจ.ขอนแกน จาย
เชาทรัพยกับธนารักษ และ ที่ตองชําระและดําเนินการ
อื่น ๆ ที่ใชในกิจการของ (1) สํานักปลัดฯ 700,000        700,000       700,000        สํานักปลัดฯ
อบจ.ขอนแกน (2) กองพัสดุฯ 500,000        500,000       500,000        กองพัสดุฯ

(3) กองคลัง 744,800        744,800       744,800        กองคลัง

13 คาใชจายงานรัฐพิธี เพื่อเปนคาใชจายในการจัด งานรัฐพิธี หรือพิธีทาง 1,000,000     1,000,000     1,000,000     รอยละของงบประมาณที่เบิก สํานักปลัดฯ
งานรัฐพิธี และพิธีสําคัญอื่น ศาสนาและพิธีอื่น ๆ ของ จาย
ของประเทศและจังหวัด จังหวัดไมนอยกวา 17 งาน

14 สงใชเงินกูกองทุนสะสมของ เพื่อสงใชเงินกูกองทุนสะสม สงใชเงินกูกองทุนสะสม 12,900,000 12,900,000 12,900,000 รอยละของเงินกูที่ลดลง กองคลัง
อบจ.(ก.ส.อ.) ของ อบจ.(ก.ส.อ.) พรอมดอกเบี้ย

15 สงใชเงินกูธนาคารกรุงไทย จํากัด เพื่อชําระคืนเงินกูธนาคาร ชําระเงินกูพรอมดอกเบี้ย 110,000,000 109,000,000 108,000,000 รอยละของเงินกูที่ลดลง กองคลัง
กรุงไทย จํากัด แก ธ.กรุงไทย จก. 

16 โครงการเรงรัดการจัดเก็บภาษี เพื่อประชาสัมพันธใหผูจําหนาย  -จัดทําแผนที่ภาษี 350,000 350,000 350,000 รอยละของเงินรายไดจากการ กองคลัง
น้ํามันเชื้อเพลิงและยาสูบ, แผนพับประชาสัมพันธ จัดเก็บภาษาที่เพิ่มขึ้น
ผูประกอบการโรงแรมไดรับ  - ออกหนวยใหบริการเก็บ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ภาษีเคลื่อนที่ใน 26 อําเภอ
พรบ.อบจ.ขอนแกน ที่
อบจ.ขอนแกนออกขอบัญ
ญัติจังหวัดขอนแกนจัดเก็บ
รายไดของตนเอง ตาม
พรบ.อบจ. พ.ศ.2540

17 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมา  -จางเหมาเจาหนาที่ 180,000        180,000       180,000        รอยละของงบประมาณที่เบิก กองแผนฯ
บริการงานตาง ๆ ที่เปน ชวยงานในฝายตาง ๆ จาย
กิจการของกองแผนและ จางเหมาถายเอกสาร
งบประมาณ จางเหมาเขาปก เย็บเลม

แผนพับตาง ๆ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

18 โครงการจัดหาครุภัณฑใชในการ เพื่อจัดหาครุภัณฑใชใน
ปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน กิจการของ อบจ.ขก.สําหรับ
(1) เครื่องปรับอากาศ ปฏิบัติงานและใหบริการแก  -เครื่องปรับอากาศชนิด 54,000         เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง สํานักปลัดฯ

ประชาชนของสวนราชการ แขวน ขนาดไมต่ํากวา
ในสังกัด 9,000 บีทียู มีระบบฟอก

อากาศที่สามารถดักจับฝุน
ละอองและถอดลางทํา
ความสะอาดได
จํานวน 2 เครื่อง
 -เครื่องปรับอากาศชนิด 141,000        เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง กองการเจาหนาที่
แขวน ขนาดไมต่ํากวา
25,000 บีทียู  ประกอบ
สําเร็จรูปทั้งชุดทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวย
ระบายความรอนจาก
โรงงานเดียวกัน มีระบบ
ฟอกอากาศที่สามารถดัก
จับฝุนละอองและถอดลาง
ทําความสะอาดได
จํานวน 3 เครื่อง

(2) ตูล็อคเกอร 18 ประตู  -ตูล็อคเกอร 18 ประตู 40,000         ตูล็อคเกอร 4 หลัง สํานักปลัดฯ
มีกุญแจแยกของแตละชอง
พรอมหูขางคลองกุญแจ
จํานวน 4 หลัง

(3) เครื่องโทรสาร  -แบบใชกระดาษธรรมตา 36,000         เครื่องโทรสาร 2 เครื่อง กองการเจาหนาที่
 -เปนระบบ Laser,Ink Jet/ กองชาง
 Bubble Jet หรือ Film
 -ความเร็วในการสงเอกสาร
ไมเกินกวา 6 วินาท/ีแผน
 -สงเอกสารไดครั้งละไม
นอยกวา 20 แผน
จํานวน 2 เครื่อง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

 (4) รถบรรทุกขยะ เพื่อจัดหาครุภัณฑใชใน  -รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 2,119,000     รถบรรทุกขยะ 1 คัน สํานักปลัดฯ
กิจการของ อบจ.ขก.สําหรับ 6 ลอ แบบเปดขางเททาย
ปฏิบัติงานและใหบริการแก  -ตูบรรทุกมูลฝอยมีขนาด
ประชาชนของสวนราชการ ความจุไมนอยกวา 10 
ในสังกัด ลูกบาศกเมตร

 -ตัวถังทําดวยเหล็กหนา
ไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร
พื้นหนาไมนอยกวา 4.5 
มิลลิเมตร

 (5) รถยนตตรวจการณสวนกลาง  -รถยนตตรวจการณ 1,600,000     รถยนตตรวจการณ 1 คัน สํานักปลัดฯ
แบบขับเคลื่อน 4 ลอ
ขนาดไมนอยกวา 2,900
ซีซี เกียรอัตโนมัติ
 -เปนรถยนตนั่ง 4 ประตู
เครื่องยนตดีเซล

 (6) รถโดยสาร  -ขนาดไมนอยกวา 7 ที่นั่ง 3,450,000     รถโดยสาร 1 คัน
ชนิด 5 ประตู ประตูขาง
ควบคุมการเปด-ปด ดวย
ระบบไฟฟา
 -เครื่องยนตดีเซล ความจุ
กระบอกสูบไมต่ํากวา
1,900 ซีซี ชนิด 4 สูบ
แบบคอมมอนเรล 
ไบเทอรโบ เกียรอัตโนมัติ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

 (7) กลองดิจิตอล เพื่อจัดหาครุภัณฑใชใน  -เปนกลองชนิด SDLR 78,000         กลองดิจิตอล 2 ตัว สํานักปลัดฯ
กิจการของ อบจ.ขก.สําหรับ  -จอภาพ LCD ขนาดไม
ปฏิบัติงานและใหบริการแก นอยกวา 3 นิ้ว ความ
ประชาชนของสวนราชการ ละเอียดไมนอยกวา 17 
ในสังกัด ลานพิกเซล

 -แบตเตอรี่ แบบ
Lithium-Ion
 -ระบบออโตโฟกัส
 -หนวยเก็บความจําไมนอย
กวา 4 GB
 -เปนกลองชนิด DSLR 50,000         กลองดิจิตอล 1 ตัว สํานักปลัดฯ
 -มีเซนเซอรรับภาพชนิด
APS-C (23.5x15.6 มล)
ความละเอียดเซนเซอร
ไมนอยกวา 24 ลานพิกเซล
 -จอภาพ LCD ขนาดไม
นอยกวา 3 นิ้ว 
 -แบตเตอรี่ แบบ
Lithium-Ion
 -มีระบบถายภาพอัตโนมัติ
สามารถถายภาพตอเนื่อง
และถายภาพเคลื่อนไหวได
 -รองรับหนวยความจําแบบ
SD/SDHC/SDXC (2 slot)

 (8) กลองวงจรปด  -ระบบบันทึกภาพกลอง 99,000         กลองวงจรปด 1 ชุด สํานักปลัดฯ
วงจรปด จํานวน 8 ตัว
 -จอภาพขนาดไมนอยกวา
23 นิ้ว
 -หนวยจัดเก็บ (Hard Disk)
ไมนอยกวา 2TB
 -กลองบันทึกภาพ 8 ตัว
 -มีชองสัญญาณออกแบบ
HDMI/VGA/LAN/BNC
 -ตัวเครื่องระบบ H 264 
8 ชองสัญญาณ
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 (9) เฮกซคอปเตอร (มัลติโรเตอร) เพื่อจัดหาครุภัณฑใชใน  -ตัวลําเฮกซอคยปเตอร 100,000        เฮกซคอปเตอร สํานักปลัดฯ
ถายภาพพรอมอุปกรณ กิจการของ อบจ.ขก.สําหรับ (มัลติโรเตอร) พรอม  (มัลติโรเตอร) ถายภาพ

ปฏิบัติงานและใหบริการแก อุปกรณ พรอมอุปกรณ 1 ชุด
ประชาชนของสวนราชการ  -วิทยุบังคับ (8 แชลแนล)
ในสังกัด พรอมภาครับใชความถี่

2.4 GHz (ควบคุมไดไกล
รอบตัวประมาณ 1 กม.)
 -ชุดรับ-สงภาพไรสาย 
VDO (ใชสัญญาณ AV)
AVL 58 Video Downlink
538 G 500 mW
 -จอรับภาพวีดีโอ ขนาด
7 นิ้ว
 -กลองถายมุมกวาง มีระบบ
WiFi ติดตั้งในตัว

(10) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ  -เครื่องคอมพิวเตอร 176,000        เครื่องคอมพิวเตอร 8 เครื่อง สํานักปลัดฯ
งานประมวลผล แบบที่ 1 สําหรับงานประมวลผล กองการเจาหนาที่

แบบที่ 1 จํานวน 8 เครื่อง กองแผนฯ
ตามมาตรฐานและราคา กองคลัง
กลางที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด

(11) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ  -เครื่องคอมพิวเตอร 30,000         เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง สํานักปลัดฯ
งานประมวลผล แบบที่ 2 สําหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
ตามมาตรฐานและราคา
กลางที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด
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(12) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/LED เพื่อจัดหาครุภัณฑใชใน  -เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ 11,000         เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ สํานักปลัดฯ
ขาวดํา (25 หนา/นาท)ี กิจการของ อบจ.ขก.สําหรับ ชนิด LED ขาวดํา (25 หนา/ LED ขาวดํา (25 หนา/นาท)ี

ปฏิบัติงานและใหบริการแก นาท)ี จํานวน 2 เครื่อง 2 เครื่อง
ประชาชนของสวนราชการ ตามมาตรฐานและราคา
ในสังกัด กลางที่กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด

(12) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/LED  -เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ 88,000         เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ กองการเจาหนาที่
ขาวดํา (30 หนา/นาท)ี ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/ LED ขาวดํา (30 หนา/นาท)ี กองคลัง

นาท)ี จํานวน 8 เครื่อง 8 เครื่อง
ตามมาตรฐานและราคา
กลางที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด

(13) เครื่องสํารองไฟฟา  -เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 24,000         เครื่องสํารองไฟฟา 8 เครื่อง สํานักปลัดฯ
800 VA จํานวน 8 เครื่อง กองการเจาหนาที่
ตามมาตรฐานและราคา
กลางที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด

(14) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ 26,600         ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ สํานักปลัดฯ
สําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร การสําหรับเครื่องไมโคร การสําหรับเครื่องไมโคร กองการเจาหนาที่

คอมพิวเตอร จํานวน 7 ชุด คอมพิวเตอร 7 ชุด กองคลัง
ตามมาตรฐานและราคา
กลางที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด

(15) อุปกรณบันทึกจัดเก็บขอมูล  -มีหนวยจัดเก็บขอมูล 20,000         อุปกรณบันทึกจัดเก็บขอมูล สํานักปลัดฯ
(Hard disk) ขนาดความจุ 4 เครื่อง
ไมนอยกวา 3.0 TB
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(16) ตูเหล็กเก็บเอกสาร เพื่อจัดหาครุภัณฑใชใน ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 27,500         ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ กองคลัง
แบบกระจกบานเลื่อน กิจการของ อบจ.ขก.สําหรับ กระจกบานเลื่อน ขนาด กระจกบานเลื่อน 5 หลัง สํานักการศึกษาฯ

ปฏิบัติงานและใหบริการแก 41x119x88 ซม. พรอมขา
ประชาชนของสวนราชการ รองตู จํานวน 5 หลัง
ในสังกัด

(17) ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 27,500         ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ กองคลัง
สองบานทึบ สองบานทึบ ขนาด สองบานทึบ 5 หลัง

46x92x183 ซม. จํานวน
5 หลัง

(18) รถบรรทุก  -รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1,700,000     รถบรรทุก 2 คัน กองคลัง
บรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน สํานักการศึกษาฯ
ระบบเกียรออโตเมติก
หองโดยสารเปนแบบ
ดับเบิ้ลแคบ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา
2,400 ซีซี จํานวน 2 คัน

(19) กลองดิจิตอลแบบพกพา  -เปนกลองแบบคอมแพค 11,000         กลองดิจิตอลแบบพกพา กองคลัง
มีระบบแฟลชในตัว 1 ตัว
เซนเซอรรับภาพความ
ละเอียดไมนอยกวา 18.2
ลานพิกเซล จอภาพ LCD
ขนาดไมนอยกวา 3.3 นิ้ว
เลนสกลองซูมได 5 เทา
จํานวน 1 ตัว
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 (20) กลองดิจิตอล เพื่อจัดหาครุภัณฑใชใน  -เปนกลองชนิด SDLR 35,000         กลองดิจิตอล 1 ตัว สํานักการศึกษาฯ
กิจการของ อบจ.ขก.สําหรับ  -จอภาพ LCD ขนาดไม
ปฏิบัติงานและใหบริการแก นอยกวา 3 นิ้ว ความ
ประชาชนของสวนราชการ ละเอียดไมนอยกวา 15 
ในสังกัด ลานพิกเซล

 -แบตเตอรี่ แบบ
Lithium-Ion
 -ระบบออโตโฟกัส
 -หนวยเก็บความจําไมนอย
กวา 4 GB

(21) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ  -เครื่องคอมพิวเตอร 60,000         เครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่อง สํานักการศึกษาฯ
งานประมวลผล แบบที่ 2 สําหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง
ตามมาตรฐานและราคา
กลางที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กําหนด

(22) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ  -เครื่องคอมพิวเตอร 30,000         เครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่อง สํานักการศึกษาฯ
สํานักงาน สําหรับสํานักงาน จํานวน

2 เครื่อง ตามมาตรฐาน
และราคากลางที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนด

(23) กระบอกหัวเจาะคอนกรีต  -ขนาดเสนผานศูนยกลาง 90,000         หัวเจาะคอนกรีต 6 หัว กองชาง
(Dimon Bit) ไมนอยกวา 4 นิ้ว จํานวน

6 หัว 
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(24) รถกระบะบรรทุก 6 ลอ เพื่อจัดหาครุภัณฑใชใน  -ปริมาตรกระบอกสูบ 2,300,000     รถกระบะบรรทุก 6 ลอ กองชาง
พรอมติดตั้งเครนแบบสลิง กิจการของ อบจ.ขก.สําหรับ ไมต่ํากวา 4,800 ซีซี พรอมติดตั้งเครนแบบสลิง

ปฏิบัติงานและใหบริการแก  -เครื่องยนตมีกําลังขับ 1 คัน
ประชาชนของสวนราชการ สูงสุดขนาดไมนอยกวา
ในสังกัด 170 แรงมา

 -น้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก
บรรทุกไมต่ํากวา 8,000 
กิโลกรัม
 -ติดตั้งเครนแบบสลิง
ขนาดไมนอยกวา 3 ตัน 
พรอมระบบสงกําลังและ
ควบคุม
 -มาตรฐานไอเสีย ยูโร 3

(25) เครื่องสูบน้ําแบบลากจูง  -เปนเครื่องสูบน้ําแบบ 1,650,000     เครื่องสูบน้ําแบบลากจูง กองชาง
ลากจูง ขนาด 8 นิ้ว 3 เครื่อง
 -เปนเครื่องแบบ
Centrifiugal pump
 -เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ
4 จังหวะ ขนาดไมนอยกวา
55 แรงมา
 -ขนาดของทอดูดและทอ
สงน้ํา ขนาเสนผานศูนย
กลางไมนอยกวา 8x8 นิ้ว
 -สามารถสูบน้ําไดไมนอย
กวา 7,000 ลิตร/นาที
 -เครื่องยนตและปมน้ํา
ติดตั้งอยูบนฐานโครง
เทรลเลอรแบบลากจูง 2 ลอ
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(26) รถซอมปะผิวจราจรลาดยาง เพื่อจัดหาครุภัณฑใชใน  1)คุณสมบัติทั่วไปของรถ 28,500,000   รถซอมปะผิวจราจร กองชาง
เอนกประสงค กิจการของ อบจ.ขก.สําหรับ  -เปนรถขนาด 10 ลอ ลาดยางเอนกประสงค

ปฏิบัติงานและใหบริการแก  -เครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 1 คัน
ประชาชนของสวนราชการ 4 จังหวะ ไมนอยกวา 240
ในสังกัด แรงมา

 -จายเชื้อเพลิงแบบ
คอมมอนเรล ควบคุมดวย
คอมพิวเตอร
 -เกียรเปนแบบมาตรฐาน
เกียรเดินหนาไมนอยกวา
8 เกียร เกียรถอยหลัง 
1 เกียร
 2)ระบบและอุปกรณที่ใชใน
การซอมปะผิวจราจร
ลาดยาง
 -มีเครื่องยนตชวย ขนาด
ไมนอยกวา 45 แรงมา
 -มีถังบรรจุวัสดุพรอมฝาปด
ความจุไมนอยกวา 7 ลบ.ม.
 -มีถังเก็บยางน้ํา ขนาด
ไมนอยกวา 2,00 ลิตร
พรอมระบบสูบเติมยาง และ
พนยาง สามารถอุนยางได
 -ถังเก็บน้ําความจุไมนอย
กวา 80 ลิตร
 -มีเครื่องปมลม ความเร็ว
ลมไมนอยกวา 300 
ลบ.ฟุต/นาที
 -มีระบบซอมปะหลุมผิว
จราจรที่มีรัศมีการทํางาน
ไมนอยกวา 90 องศา ยืด
และหดตัวเก็บได ความยาว
แขนไมนอยกวา 3.5 ม.
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

(26) รถซอมปะผิวจราจรลาดยาง เพื่อจัดหาครุภัณฑใชใน  -มีระบบปูพื้นผิวทางจราจร
เอนกประสงค (ตอ) กิจการของ อบจ.ขก.สําหรับ ตอนทายรถทั้งหัวฉีดยาง

ปฏิบัติงานและใหบริการแก การโรยหินและกําหนด
ประชาชนของสวนราชการ ความกวางการปูไดแบบ
ในสังกัด อิสระ ปูพื้นเต็มดวยความ

กวางไมนอยกวา 2.3 ม.
 -มีสเปรยยางแบบมือ
ความยาวสายหัวสเปรย
ไมนอยกวา 10 ม.
 -มีชุดทําความสะอาดเปน
แบบแปรงกวาดพื้นหนากวาง
ไมนอยกวา 80 ซม. พับ
เก็บไดและมีหัวฉีดน้ําพรม
ฝุนบริเวณพื้นที่ทํางาน
 -มีจอแสดงการปฏิบัติงาน
ดานหลัง และจอแสดง
เมนูการทํางานของรถ
 -มีระบบไฟแจงเตือน
ไฟสองสวาง และอุปกรณ
ปองกันภัยสําหรับการ
ปฏิบัติงาน
 -มีอุปกรณประกอบตาม
มาตรฐานของผูผลิต

(27) ถังน้ําแบบสแตนเลส  -ขนาดไมนอยกวา 2,000 60,000         ถังน้ําแบบสแตเลส 6 ใบ สถานีขนสง
ลิตร จํานวน 4 ใบ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

 งบประมาณและที่มา  

(28) เครื่องรับโทรทัศน เพื่อจัดหาครุภัณฑใชใน  -โทรทัศน แอล ซีดี 150,000        จอรับโทรทัศน 5 เครื่อง สถานีขนสง
กิจการของ อบจ.ขก.สําหรับ  -ระดับความละเอียดจอภาพ
ปฏิบัติงานและใหบริการแก ไมนอยกวา 1,920x1,080 
ประชาชนของสวนราชการ พิกเซล
ในสังกัด  -ขนาดจอภาพไมนอยกวา

46 นิ้ว
 -คาความสวางไมต่ํากวา
450 cd/m2

 -คาคอนทราสต
ไมต่ํากวา 1000:1
 -ความเร็วการแสดงผล
หรือคาของเวลาในการ
ตอบสนองขั้นต่ํา 8 
มิลลิวินาที (ms)
 -ชองรับสัญญาณอยางนอย
ประกอบดวย ชองรับ
สัญญาณโทรทัศน VCD
DVD และ Computer
 -ระบบเสียงแบบมีลําโพง
ในตัวเครื่อง
จํานวน 5 เครื่อง

(29) รถบรรทุก (ดีเซล)  -แบบมีชองวางดานหลัง 2,100,000     รถบรรทุก (ดีเซล) 3 คัน สถานีขนสง
คนขับ (CAB)
 -มีน้ําหนักบรรทุกไมนอย
กวา 1 ตัน
 -ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยกวา 2,400 ซีซี
 -มีชองวางดานหลังคนขับ
สําหรับนั่งหรือเก็บของได
 -เปนกระบะสําเร็จรูป
 -เปนราคารวมเครื่อง
ปรับอากาศ
จํานวน 3 คัน

820,708,300    785,129,500    798,657,780    รวม  18 โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 คาใชจายในการจัดสัมมนาทาง  -เพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจ พนักงาน หรือขาราชการ 200,000        200,000       200,000       จํานวนบุคลากรขององคกร สํานักปลัดฯ
วิชาการดานงานนิติกรทองถิ่น กับพนักงานสวนทองถิ่นให จํานวน 300 คน ปกครองสวนทองถิ่นที่เขา
และเครือขายคณะกรรมการ ความรูเรื่องวินัยและการรักษา รวมอบรม
สอบสวนทางวินัยพนักงานสวน วินัยเบื้องตน
ทองถิ่น  -เพื่อสงเสริมใหเกิดความ

ยุติธรรมและความเปนธรรมใน
กระบวนการดําเนินการทาง
วินัยของพนักงานสวนทองถิ่น

2 โครงการอบรมสัมมนาเครือขาย เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับ  -จัดสัมมนาวิชาการดาน 200,000        200,000       200,000       จํานวน อปท.ที่เขารวมเปน กองชาง
ชางทองถิ่นจังหวัดขอนแกน วิชาการดานชางและ ชางใหกับผูบริหารและ เครือขายดานชางทองถิ่น

แลกเปลี่ยนความรูทาง ผูปฏิบัติงานดานชาง
วิชาการดานชางของบุคลากร ของ อปท.
ทางการชางของ อปท. จังหวัดขอนแกน

3 โครงการฝกอบรมสัมมนา  -เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะแกคณะ  -จัดอบรมและศึกษา 5,000,000     5,000,000    5,000,000    จํานวนผูเขารับการอบรม กองการเจาหนาที่
ผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง ดูงานในประเทศและตาง
พนักงานจางและสมาชิกสภา ประเทศแกผูบริหาร
องคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการ ลูกจาง 
และสวนราชการอื่น พนักงานจาง และสมาชิก

สภาองคการบริหารสวน
จังหวัด และสวนราชการ
อื่น

4 คาหนังสือพิมพ และวารสาร เพื่อเปนคาจัดซื้อหนังสือพิมพ หนังสือพิมพรายวัน 80,000 80,000 80,000 รอยละความพึงพอใจ สํานักปลัดฯ
วารสารไวบริการประชาชน รายปกษ และวารสาร ของผูรับบริการ
ที่มารับบริการ ไมนอยกวา 3 ฉบับ/วัน

5 โครงการออกหนวยบริการ เพื่อสรางโอกาสการเขาถึง จัดหนวยบริการเคลื่อนที่ 400,000        400,000       400,000       จํานวนครั้งของการออก สํานักปลัดฯ
ประชาชนเคลื่อนที่ บริการแกประชาชนที่หางไกล รวมกับจังหวัดเคลื่อนที่ หนวยบริการเคลื่อนที่

ไดมีโอกาสรับบริการจากสวน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 
ราชการ ครั้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่  6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

6 โครงการประเมินขาราชการครู  -เพื่อเปนคาใชจายในการ ประเมินขาราชการครู 100,000        100,000       100,000       จํานวนขาราชการครูและ กองการเจาหนาที่
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ ประเมินผลงานของขาราชการ และบุคลากรทางการ บุคลากรทางการศึกษา
ใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา จํานวน 2 ครั้ง ที่ผานการประเมิน

7 โครงการออกตรวจสอบการปฏิบัติ  -เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน  -โรงเรียนในสังกัด 50,000         50,000         50,000         ผลการปฏิบัติงานของ หนวยตรวจสอบ
งาน ดานการเงิน การบัญชี การ ดานการเงินฯ ของโรงเรียน องคการบริหารสวน โรงเรียนในสังกัด ไมนอย ภายใน
พัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด ในสังกัด จังหวัดขอนแกน 19 กวารอยละ 80
องคการบริหารสวนจังหวัด โรงเรียน
ขอนแกน

8 โครงการฝกอบรมสัมมนา  -เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะแก ส.อบจ.  -จัดการอบรมและศึกษา 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวนผูเขารับการอบรมและ กองกิจการสภาฯ
คณะผูบริหาร ขาราชการและ ดูงานในประเทศและตาง ศึกษาดูงาน
พนักงานดานการบริหารและ ประเทศแก ส.อบจ. และ
พัฒนาทองถิ่น ขาราชการ อบจ.ขก
 -เพื่อสรางความรูความเขาใจ จํานวน 600 คน
โครงสรางอํานาจหนาที่ และ
บทบาทการจัดบริการสาธารณะ
ของ อบจ. แก ส.อบจ.

9 โครงการพัฒนาการทํางาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ  - จัดอบรมการทํางาน 200,000        200,000 200,000 รอยละของผูผานการอบรม กองการเจาหนาที่
เปนทีม ทํางานรวมกันในองคกร เปนทีมแกบุคลากร

 - เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพ จํานวน 150 คน 2 วัน
ภายในองคกร

10 โครงการพัฒนาศักยภาพของ  -เพื่อใหบุคลากรที่ถายโอนมี  -จัดอบรมแกบุคลากร 100,000        100,000       100,000       รอยละของบุคลากร กองการเจาหนาที่
ขาราชการถายโอน ความรูเกี่ยวกับกองทุน กบข. ถายโอนมาสังกัด อบจ. ถายโอนที่เขารวมอบรม

11 โครงการพัฒนาการทํางานสู  -เพื่อพัฒนาเพิ่มสมรรถนะ  -จัดอบรมบุคลากรของ 690,000       690,000       จํานวนผูผานการอบรมที่นํา สํานักปลัดฯ
ความเปนเลิศ การทํางานแกบุคลากรใน อปท.ในเขตจังหวัดขอน ความรูไปปฏิบัติงาน

สังคมใหกาวทันการเปลี่ยน แกน รวม 2 รุน ๆ ละ 100
แปลง คน 3 วัน/รุน

12,330,000   13,020,000   13,020,000   รวม  11 โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่  6.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็งและเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบ

1 โครงการเปดเวทีประชาคมและการ  -เพื่อใหประชาชนไดมีความ  -จัดเวทีประชาคมใน 26 3,300,000    3,300,000    3,300,000   จํานวนประชาคมที่เขารวม กองกิจการสภาฯ
มีสวนรวมของประชาชนในองคกร รูความเขาใจในบทบาท อําเภอ ๆ ละ 1 วัน ผูเขา กิจกรรม
ปกครองสวนทองถิ่น อํานาจหนาที่ของตนเอง รวมประมาณ 15,000 คน

ในการพัฒนาทองถิ่น
 -เพื่อรับทราบปญหาและ  
ความตองการของประชาชน
ในการพัฒนาทองถิ่น

2 โครงการสานสัมพันธ อบจ. 1.เพื่อเปนการสรางความ  -จัดกิจกรรมสัมพันธ 600,000       600,000       600,000      รอยละความพึงพอใจของ สํานักปลัดฯ
ขอนแกน กับสื่อมวลชนจังหวัด เขาใจอันดีระหวาง อบจ.ขก. ระหวางสื่อมวลชนทุกแขนง ผูเขารวมการสัมมนา
ขอนแกน กับสื่อมวลชน จว.ขก. ในจังหวัดขอนแกน กับผู

2.เพื่อแลกเปลี่ยนความ บริหาร ขาราชการ พนักงาน
คิดเห็น ประสบการณระหวาง องคการบริหารสวนจังหวัด
อบจ.ขก. กับสื่อมวลชน ขอนแกน 
3.เพื่อใหสื่อมวลชนได
รับทราบถึงนโยบายและแผน
การดําเนินงานของ อบจ.ขก.
และนําไปเผยแพร
ประชาสัมพันธใหประชาชน
ไดรับทราบ

3 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน  -เพื่อสงเสริม สนับสนุนการ  -ประชาชนในเขตอําเภอ 1,000,000    1,000,000    1,000,000   จํานวนครั้งของกิจกรรมที่ กองกิจการสภาฯ
ของคณะกรรมการสภา อบจ. ดําเนินงานของคณะกรรมการสภา 26 อําเภอ ดําเนินการ
ขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ในการบริหารและพัฒนาทองถิ่น
ใหตรงตามปญหาและความตองการ
ของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558- 2560)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี



6 - 34

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่  6.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็งและเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

4 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค  -เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิก  - จัดการเลือกตั้งสมาชิก 100,000 100,000 100,000      จํานวนผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง กองกิจการสภาฯ
การบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาองคการบริหารสวน
และผูบริหาร ขอนแกนที่ครบวาระหรือเลือก จังหวัด และการเลือกตั้ง

ตั้งซอมในตําแหนงที่วาง นายกองคการบริหารสวน
 -เพื่อจัดการเลือกตั้งนายก จังหวัดขอนแกน ใน 26
องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ
ขอนแกนที่ครบกําหนดวาระ
การดํารงตําแหนง

5 โครงการอบรมสัมมนาผูนําทองถิ่น เพื่อพัฒนาภาวะผูนําทองถิ่น ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน 2,000,000    200,000       200,000      รอยละของผูนําทองถิ่น ผูนํา สํานักปลัดฯ
ในจังหวัดขอนแกนใหมี หรือมวลชนและเจาหนาที่ ชุมชน มวลชนและเจาหนาที่
คุณธรรม จริยธรรม และ ของรัฐ ใน 26 อําเภอ ที่เขารับการอบรม
ธรรมาภิบาล

6 โครงการประชาสัมพันธเผยแพร เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 1)ภารกิจ อบจ.ขอนแกน 4,500,000 4,500,000 4,500,000 รอยละความพึงพอใจของ สํานักปลัดฯ
การดําเนินงานขององคการบริหาร การดําเนินงานขององคการ  -จัดทําวารสารคูณแคน ผูรับบริการ
สวนจังหวัดขอนแกน บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  -จัดทําเอกสารรายงานผล
(โฆษณาและเผยแพร) ใหประชาชนไดรับทราบ การปฏิบัติงานประจําป 2553

อยางทั่วถึง  -จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ
 -จัดทําแผนพับแผนที่ทอง
เที่ยวประชาสัมพันธ จ.ขอนแกน
 -ประชาสัมพันธทางสถานี
วิทยุ
 -จัดทําวีดีทัศนประชาสัมพันธ
ภารกิจและผลงานของ
อบจ.
2)ภารกิจสถานีขนสงฯ 200,000 200,000 200,000 รอยละความพึงพอใจของ สถานีขนสงผูโดยสาร
ในสังกัด รวม 4 แหง ผูรับบริการ
 -ปายประชาสัมพันธ
 -จัดทําเอกสารแผนพับ
 -จัดบอรดประชาสัมพันธ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่  6.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็งและเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

7 โครงการติดตามและประเมินผล  -เพื่อติดตามและประเมินผล  -ติดตามและประเมินผล 500,000       500,000       500,000      รายงานการติดตามประเมิน กองแผนฯ
แผนพัฒนา อบจ.ขอนแกน การพัฒนาขององคการบริหาร แผนงาน/โครงการตาม ผลการพัฒนาของ อบจ.ขก.

สวนจังหวัดขอนแกน แผนพัฒนาฯที่ดําเนินการ สําหรับนําไปปรับปรุงแผน
 -เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม ใน 26 อําเภอ พัฒนา
ในการพัฒนาทองถิ่น 

8 โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป  -เพื่อวางแผนการพัฒนา  -จัดประชุมทําแผนพัฒนา 135,000       135,000       135,000      อบจ.ขก. มีแผนพัฒนาสามป กองแผนฯ
(2559-2561) ของ อบจ.ขอนแกน สามป (พ.ศ.2559-2561) สามป (พ.ศ.2559-2561) สําหรับนําไปจัดทํางบประมาณ
และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม และแผนพัฒนาสามปเพิ่ม ของ อบจ.ขก. ไมนอยกวา รายจายประจําป 
(พ.ศ.2559-2561) เติม (พ.ศ.2559-2561) 2 ครั้ง

ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน เพื่อนําไป
จัดทําเปนขอบัญญัติ

9 โครงการจัดทําแผนการดําเนินงาน  -เพื่อจัดทําแผนการดําเนิน  -จัดประชุมสวนที่เกี่ยวของ 50,000        50,000        50,000        อบจ.ขก.มีแผนการดําเนินงาน กองแผนฯ
ประจําป 2558 ของ อบจ.ขอนแกน งานประจําปของ อบจ.ขก. เพื่อทําแผนการดําเนินงาน ใชในการประสานการปฏิบัติ
และแผนดําเนินงานเพิ่มเติม สําหรับใชในการประสานการ ประจําปงบประมาณ 2558 กับ อปท.อื่นและสวนราชการ

ปฏิบัติ และกํากับ ติดตามผล ไมนอยกวา 2 ครั้ง อื่น รวมทั้งใชในการติดตาม
การดําเนินงานตามแผนพัฒนา และประเมินผลแผนพัฒนา

10 โครงการพัฒนาศูนยเครือขาย เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ  -จัดจางเจาหนาที่ปฏิบัติ 100,000       100,000       100,000      ระดับความสําเร็จของการ กองแผนฯ
เพื่อแกไขปญหาและสงเสริมการมี ดําเนินงานของศูนยเครือขาย งานประจําศูนยฯ 1คน ดําเนินงานตามแผนของ
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น เพื่อแกไขปญหาและสงเสริม  - จัดเวทีการมีสวนรวม ศูนยฯ ที่กําหนดไว

การมีสวนรวมในการพัฒนา ไมนอยกวา 1 เวที
ทองถิ่นจังหวัดขอนแกน  - จัดหาสื่อวิชาการให

บริการแกประชาชน
 -พัฒนาระบบอิเล็คทรอนิค
ใหบริการดานขอมูลขาวสาร

11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนกรอบยุทธศาสตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 1,000,000    1,000,000    1,000,000   อปท.จังหวัดขอนแกน กองแผนฯ
ทบทวนกรอบยุทธศาสตรการ การพัฒนาของ อปท.ใน 1 ครั้ง 3 วัน 500 คน มีกรอบการประสานแผน
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด เขตจังหวัดขอนแกน ให พัฒนา
ขอนแกน สอดคลองและเชื่อมโยงกับ

สภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงไป
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่  6.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็งและเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

12 โครงการสัมมนาคณะกรรมการ  -เพื่อเสริมสรางการทํางาน จัดสัมมนาคณะกรรมการ 500,000       500,000       500,000      รอยละความพึงพอใจของ กองแผนฯ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัด เปนทีมแกคณะกรรมการ ประสานแผนฯ จํานวน 2 รุน ผูเขารวมการสัมมนา
ขอนแกน ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น รุนละ 2 วัน 240 คน/รุน

จังหวัดขอนแกน  - รุนที่ 1 ผูบริหารทองถิ่น
 -เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี ในเขตจังหวัดขอนแกน
ระหวางคณะกรรมการประสาน  - รุนที่ 2 ปลัดเทศบาล
แผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัด และปลัด อบต.
ขอนแกน

13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  -เพื่อทบทวนกรอบแผน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 200,000       200,000       200,000      อบจ.ขอนแกน มีแผน กองแผนฯ
ทบทวนแผนยุทธศาสตรการ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 1 ครั้ง 2 วัน 50 คน ยุทธศาสตรการพัฒนาที่
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด สอดคลองกับภาวะการณ
ขอนแกน (พ.ศ.2558-2561) ขอนแกน เพื่อใหสอดคลอง ปจจุบัน

และเชื่อมโยงกับสภาวการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป

14 โครงการสงเสริมความสงบ  -เพื่ออบรมอาสาสมัคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 800,000       รอยละความพึงพอใจของ สํานักปลัดฯ
เรียบรอยและความมั่นคง ตํารวจบาน (อสตร.) จํานวน 2 วัน  300 คน ผูเขารวมการอบรม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ใหมีความรู สามารถแกไข

ปญหาภายในชุมชน

15 โครงการสงเสริมความสงบ  -เพื่ออบรมอาสาสมัคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 400,000       รอยละความพึงพอใจของ สํานักปลัดฯ
เรียบรอย หลักสูตร ตํารวจบาน (อสตร.) จํานวน 1 วัน  150 คน ผูเขารวมการอบรม
"อาสาสมัครปองกันภัยในชุมชน" ใหมีความรู สามารถแกไข

ปญหาภายในชุมชน

16 โครงการสงเสริมความสงบ  -เพื่ออบรมอาสาสมัคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 1,000,000    รอยละความพึงพอใจของ สํานักปลัดฯ
เรียบรอย และรักษาความ ตํารวจบาน (อสตร.) จํานวน 2 วัน  300 คน ผูเขารวมการอบรม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ใหมีความรู สามารถแกไข
ของประชาชนในทองถิ่น ปญหาภายในชุมชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่  6.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็งและเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

17 โครงการสงเสริมความสงบ  -เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 500,000       รอยละความพึงพอใจของ สํานักปลัดฯ
เรียบรอยและพัฒนาทองถิ่น ตํารวจชุมชน อปพร. ใหมี จํานวน 2 วัน  150 คน ผูเขารวมการอบรม
อยางยั่งยืน ความรู ความสามารถในการ

แกไขปญหาภายในชุมชน

18 โครงการสงเสริมความสงบ  -เพื่ออบรมอาสาสมัคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 1,000,000    รอยละความพึงพอใจของ สํานักปลัดฯ
เรียบรอยและพัฒนาทองถิ่น ตํารวจบาน (อสตร.) จํานวน 2 วัน  300 คน ผูเขารวมการอบรม
ภายในเขตอําเภอเมืองขอนแกน ใหมีความรู สามารถแกไข

ปญหาภายในชุมชน

19 โครงการสงเสริมความสงบ  -เพื่ออบรมอาสาสมัคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 800,000       รอยละความพึงพอใจของ สํานักปลัดฯ
สงบเรียบรอยและปองกัน ตํารวจบาน (อสตร.) จํานวน 2 วัน  200 คน ผูเขารวมการอบรม
ปราบปรามอาชญากรรมในทองถิ่น ใหมีความรู สามารถแกไข

ปญหาภายในชุมชน

20 โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง  -เพื่ออบรมอาสาสมัคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 250,000       รอยละความพึงพอใจของ สํานักปลัดฯ
ในการรักษาความสงบเรียบรอย ตํารวจบาน (อสตร.) จํานวน 1 วัน  50 คน ผูเขารวมการอบรม
และรวมพลังปองกันภัยในชุมชน ใหมีความรู สามารถแกไข

ปญหาภายในชุมชน

21 โครงการเพิ่มศักยภาพผูนําชุมชน  -เพื่อใหผูนําเกิดการพัฒนา ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน 500,000       รอยละของผูนําทองถิ่น ผูนํา สํานักปลัดฯ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยาง ศักยภาพ และสามารถ ชุมชน ที่เขารับการอบรม
ยั่งยืน แกไขปญหาและความ

ตองการของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น

22 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา  -เพื่อใหผูนําเกิดการพัฒนา ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน 800,000       รอยละของผูนําทองถิ่น ผูนํา สํานักปลัดฯ
ชุมชนในการรักษาความสงบ ศักยภาพ และสามารถ ชุมชน ที่เขารับการอบรม
เรียบรอยและความมั่นคง แกไขปญหาและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตองการของประชาชนในการ

พัฒนาทองถิ่น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่  6.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็งและเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

23 โครงการสรางจิตสํานึกปกปอง  -เพื่อใหคนในชุมชนมีความรู จัดอบรม จํานวน 1 รุน 400,000       รอยละของผูนําทองถิ่น สํานักปลัดฯ
สถาบันสมานฉันทคนทองถิ่น ในดานกฎหมาย และ 200  คน แกนนําชุมชนที่เขาอบรม

มีจิตสํานึก มีความสามัคคี
ในทองถิ่น

24 โครงการสงเสริมวิถีชีวิตแบบ  -เพื่อใหคนในชุมชนมีความรู จัดอบรม จํานวน 5 รุน  ๆ 1,600,000    รอยละของผูนําทองถิ่น สํานักปลัดฯ
ประชาธิปไตยเพื่อสรางความ ในดานกฎหมาย และ ละ 300  คน แกนนําชุมชนที่เขาอบรม
ปรองดองสมานฉันท มีจิตสํานึก มีความสามัคคี

ในทองถิ่น

25 โครงการอบรมผูนํา-นําการ  -เพื่อใหผูนําเกิดการพัฒนา ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน 500,000       รอยละของผูนําทองถิ่น ผูนํา สํานักปลัดฯ
เปลี่ยนแปลงทองถิ่น ศักยภาพ และสามารถ ชุมชน ที่เขารับการอบรม

แกไขปญหาและความ
ตองการของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น

26 โครงการสงเสริมความสงบ  -เพื่ออบรมอาสาสมัคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 200,000       รอยละความพึงพอใจของ สถานีตํารวจ
เรียบรอยและพัฒนาทองถิ่น ตํารวจบาน (อสตร.) จํานวน 2 วัน  20 คน ผูเขารวมการสัมมนา ภูธรบานแฮด
ภายในเขตอําเภอบานแฮด ใหมีความรู สามารถแกไข (สํานักปลัดฯ)
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานแฮด) ปญหาภายในชุมชน

27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกํานัน 1.เพื่อใหกํานัน ผูใหญบาน มี  -กํานัน ผูใหญบาน 1,200,000    รอยละของกํานัน ผูใหญบาน ที่ทําการ
ผูใหญบาน ในการบูรณาการ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ จํานวน 2,331 หมูบาน ที่เขารับการอบรมสามารถ ปกครองจังหวัด
มาตรการรักษาความเปนระเบียบ บทบาท อํานาจหนาที่ของ รวม 3,960 คน ขับเคลื่อนการขจัดความ ขอนแกน
เรียบรอยและพัฒนาทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน และ  - เจาหนาที่ฝายปกครอง และพัฒนาชนบทตามหลัก (สํานักปลัดฯ)
จังหวัดขอนแกน คณะกรรมการหมูบาน ที่รับผิดชอบกํานัน ผูใหญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บาน ใน 26 อําเภอ ไมนอยกวารอยละ 80
จังหวัดขอนแกน) กํานัน ผูใหญบาน พนักงาน  - จัดอบรมหลักสูตร 1 วัน

ฝายปกครองระดับตาง ๆ ใน 26 รุน 
การปองกันและแกไขปญหา
ตาง ๆ ภายในหมูบาน
3.เพื่อเสริมสรางและพัฒนา
ความรูทักษะดานการสืบสวน
คดีอาญาในอํานาจหนาที่ที่
เกี่ยวของกับกํานัน ผูใหญบาน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่  6.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็งและเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 ที่รับผิดชอบที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

28 โครงการเสริมสรางหมูบานชุมชน  -เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 50,000        รอยละความพึงพอใจของ สถานีตํารวจภูธรพล
ในการรักษาความสงบเรียบรอย ของผูนําทองถิ่นใหมี จํานวน 1 วัน  50 คน ผูเขารวมการอบรม (สํานักปลัดฯ)
อยางยั่งยืน ความรู ความสามารถในการ
(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรพล) แกไขปญหาภายในชุมชน

29 โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัด  -เพื่อวางแผนพัฒนากําหนด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 300,000       รอยละของผูเขารวมอบรม มูลนิธิน้ําและ
ขอนแกน สูการเปนจังหวัด อนาคตของจังหวัดขอนแกน จํานวน 1 วัน  200 คน คุณภาพชีวิต
ปกครองตนเอง รวมกับชุมชนและภาคประชา (กองแผนฯ)
(อุดหนุนมูลนิธิน้ําและคุณภาพ สังคมในทองถิ่น
ชีวิต)  -มีบทบาทและอํานาจรวมกับ

ชุมชนและภาคประชาสังคม
ในการดูแลรักษาความสงบ
พื้นฐานในพื้นที่ของจังหวัด

30 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา  -เพื่อพัฒนาศักยภาพผูนํา ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน 300,000       300,000      รอยละของผูนําทองถิ่น สํานักปลัดฯ
ทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน ใหมีความรูความเขาใจใน ในเขตจังหวัดขอนแกน และผูนําชุมชนที่เขารวม

บทบาท อํานาจหนาที่ของ โครงการ
ตนเองในการพัฒนาทองถิ่น
 -เพื่อใหผูนํามีความพรอม
เพื่อรองรับความเปลี่ยน
แปลงในดานตาง ๆ เมื่อ
เขาสูอาเซียน

24,485,000  12,685,000  12,685,000  รวม     30   โครงการ



ส่วนที่ 6  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

95 

 

ส่วนท่ี  6 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัตแิละการติดตามประเมินผล 

 
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่แสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2556 – 2560 และ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ในการผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
น าไปสู่การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ก าหนดแนวทาง
ที่ส าคัญในการน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ไว้ดังนี ้
 
1. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ  
      1.1 ให้ส านัก/กอง และสถานศึกษาในสังกัด น าแผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งการวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  ตลอดจนการเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง 
      1.2 ก าหนดวงเงินงบประมาณประจ าปี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการบูรณาการ
แผนงานและโครงการในระดับท้องถิ่นตามแผนพัฒนาสามปี  
      1.3 การทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
แท้จริง 
 
2. การพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผล 
      2.1 สร้างระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีให้เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการน าแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ และน า
ผลที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งพิจารณาตัดสินใจในการด าเนินงาน
โครงการในอนาคต โดยรูปแบบการรายงานผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์  
      2.2 สร้างกลไกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   การติดตามและ
ประเมินผลเป็นกระบวนการท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานขององค์กร ว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายและ
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
ที่จะน ามาก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์กรในอนาคต โดยก าหนดการติดตาม
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และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ใน 2 ระยะ เพื่อน าข้อมูล
มาใช้ในการปรับแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ดังนี ้ 
   ระยะท่ี 1 การติดตามผลความก้าวหน้าประจ าปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากับผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง
ด าเนินการ ตลอดจนการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
   ระยะที่ 2 การประเมินเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการ
ใช้แผนยุทธศาสตร์ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

3.  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วย 
   (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะเป็นองค์กร
รับผิดชอบหลักตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
    2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
    3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน      
    4) หัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 
    5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
   (2) คณะอนุกรรมการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น                                                      
 

4. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล   
         ระยะเวลาที่จะใช้ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.2558 – 2560) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ก าหนดเป็น 2 ระยะ คือ 
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   (1) การติดตามและประเมินผลในระหว่างด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี  
ก าหนดด าเนินการเป็นรายไตรมาสทุก 3 เดือน เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่ามีผลส าเร็จ
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การด าเนินงานล่าช้า และน าผลที่ได้มาปรับ
กลยุทธการด าเนินงานตามแผน เพื่อให้โครงการพัฒนาส าเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 
   (2) การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาประจ าปี 2558  เป็นการ
ติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาประจ าปี ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ใน
การด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับจากผล
ของการพัฒนา เพื่อน าผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาทบทวน และปรับแผนพัฒนาให้สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่าง
แท้จริง  
   
5. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงานให้ประชาชนรับทราบ   
  ก าหนดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ โดยผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน www.kkpao.go.th เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวาง ส าหรับติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ที่ประกาศใช้ 
 
 
 
 

http://www.kkpao.go.th/
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