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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน เพื่อจัดหาอุปกรณการเรียน โตะ-เกาอี้นักเรียน 260,000          ความพึงพอใจของ นักเรียน โรงเรียนในสังกัด ร.ร.หนองโน

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค การสอนแกครูและนักเรียน จํานวน 200 ชุด ผูไดใชอุปกรณ อบจ.ขอนแกน มีโตะ-เกาอี้ ประชาสรรค 

โรงเรียนในสังกัดอบจ.ขอนแกน การเรียนการสอน เพียงพอในการเรียน (สํานักศึกษาฯ)

2 จัดซื้อโตะ-เกาอี้ครู โรงเรียนหนองโน เพื่อจัดหาอุปกรณการเรียน โตะ-เกาอี้ครู 45,600           ความพึงพอใจของ ครู โรงเรียนในสังกัด ร.ร.หนองโน

ประชาสรรค การสอนแกครูและนักเรียน จํานวน 12 ชุด ผูไดใชอุปกรณ อบจ.ขอนแกน มีโตะ-เกาอี้ ประชาสรรค 

โรงเรียนในสังกัดอบจ.ขอนแกน การเรียนการสอน เพียงพอในการจัดการเรียน (สํานักศึกษาฯ)

การสอน

3 จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค เพื่อจัดหาอุปกรณการเรียน โตะพับอเนกประสงค 130,000          ความพึงพอใจของ ครูและนักเรียน โรงเรียน ร.ร.โนนหัน

โรงเรียนโนนหันวิทยายน การสอนแกครูและนักเรียน จํานวน 100 ตัว ผูไดใชอุปกรณ ในสังกัด อบจ.ขอนแกน วิทยายน

โรงเรียนในสังกัดอบจ.ขอนแกน การเรียนการสอน มีอุปกรณการเรียนการสอน (สํานักศึกษาฯ)

เพียงพอในการจัดการเรียน

การสอน

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 296,000           - ความพึงพอใจ ครูและนักเรียน โรงเรียน ร.ร.แทนศิลาทิพย

ภายในโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา เสริมเหล็กภายในโรงเรียน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. ของครูและนักเรียน แทนศิลาทิพยศึกษา ศึกษา

แทนศิลาทิพยศึกษา ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. โรงเรียน มีถนนในการสัญจรที่สะดวก (สํานักศึกษาฯ)

แทนศิลาทิพยศึกษา และปลอดภัย

731,600         -                -               

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

รวม 4 โครงการ



3-2

แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. 5,600,000       รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานโนนฆอง หมูที่ 2 ต.โนนฆอง- ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,275 ม. ไมมีไหลทาง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานแดง หมูที่ 6 ต.บานเหลา หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

อ.บานฝาง จังหวัดขอนแกน 13,650 ตร.ม.  และติดตั้ง กวา 60

จุดเริ่มตน  E242475.81 ปายชื่อโครงการ
            N1814932.29 (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E244749.00 ที่กําหนด)
            N1813734.00

2 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 486,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานคุมกกโก หมูที่ 10 ต.ชนบท ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,899 ม. ลงลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.ชนบท - เขต อ.โนนศิลา ตลอดสาย หนา 0.15 ม. ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน  ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60

จุดเริ่มตน  E 1,509 ลบ.ม.พรอมบดอัดแนน

            N (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E ที่กําหนด)
            N

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

3 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 248,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานโนนสังข หมูที่ 7 ต.กุดเพียขอม - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว1,899ม. ลงลูกรังตลอดสาย พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานหวยไรใต ต.โนนพะยอม หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง ประชาชนไมนอย

อ.ชนบท จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 1,509 ลบ.ม. กวา 60

จุดเริ่มตน  E พรอมบดอัดแนน
            N (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E ที่กําหนด)
            N

4 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานนาฮี เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 499,600          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หมูที่ 6 ต.โพนเพ็ก - ต.หนองแปน ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,190 ม. หนาเฉลี่ย พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  0.20 ม. (บดอัดแนน) หรือ ประชาชนไมนอย

จุดเริ่มตน  E ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60
            N 2,190 ลบ.ม.

จุดสิ้นสุด   E (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N ที่กําหนด)

5 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานหนองโน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 499,600          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หมูที่ 5 ต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,190 ม. หนาเฉลี่ย พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 0.20 ม. (บดอัดแนน) หรือ ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน  ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60

จุดเริ่มตน  E 2,190 ลบ.ม.
            N (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E ที่กําหนด)
            N
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

6 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 499,600          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 ต.โพนเพ็ก ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,190 ม. หนาเฉลี่ย พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.มัญจาคีรี - ทางหลวงแผนดิน 0.20 ม. (บดอัดแนน) หรือ ประชาชนไมนอย

หมายเลข 2062 จังหวัดขอนแกน  ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60

จุดเริ่มตน  E 2,190 ลบ.ม.
            N (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E ที่กําหนด)
            N

7 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานเขวา เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 499,600          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หมูที่ 9 ต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี - อ.ชนบท ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,190 ม. หนาเฉลี่ย พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

จังหวัดขอนแกน  0.20 ม. (บดอัดแนน) หรือ ประชาชนไมนอย

จุดเริ่มตน  E ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60
            N 2,190 ลบ.ม. 

จุดสิ้นสุด   E (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N ที่กําหนด)

8 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 310,600          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองขาม หมูที่ 11 ต.กุดเคา ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,190 ม. หนาเฉลี่ย พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.มัญจาคีรี - ทางหลวงแผนดิน 0.20 ม. (บดอัดแนน) หรือ ประชาชนไมนอย

หมายเลข 229 จังหวัดขอนแกน  ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60

จุดเริ่มตน  E 2,190 ลบ.ม. 
            N (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E ที่กําหนด)
            N
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

9 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 200,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองแวง หมูที่ 1 ต.หนองแวง - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,300 ม. หนา0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานดงกลาง ต.บานโตน อ.พระยืน หรือมีปริมาตรลูกรัง ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา1,828 ลบ.ม. กวา 60

จุดเริ่มตน  E (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E
            N

10 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 495,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานศรีอุบล หมูที่ 5 ต.บานใหม - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,570 ม. หนาเฉลี่ย พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ต.ดงลาน อ.สีชมพู จังหวัดขอนแกน  0.20 ม. (บดอัดแนน) ประชาชนไมนอย

จุดเริ่มตน  E189139 หรือมีปริมาตรลูกรัง กวา 60
            N1855140 ไมนอยกวา 1,695 ลบ.ม.

จุดสิ้นสุด   E189212 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N1856713 ที่กําหนด)

11 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 348,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานใหมสามัคคี หมูที่ 1 ที่สะดวก และปลอดภัย 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ต.บานใหม - ต.ดงลาน อ.สีชมพู 0.20 ม. (บดอัดแนน) ชวงที่ 2 ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว กวา 60

จุดเริ่มตน  E189200 268 ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง
            N1855605 รวมไมนอยกวา 1,169 ลบ.ม.

จุดสิ้นสุด   E191246 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N1855357 ที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

12 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 374,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานเบ็ญจวัลย หมูที่ 9 ต.บานใหม - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,450 ม. หนาเฉลี่ย พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จังหวัดขอนแกน  0.20 ม. (บบดอัดแนน) หรือ ประชาชนไมนอย

จุดเริ่มตน  E193275 มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60
            N1855545 1,276 ลบ.ม.

จุดสิ้นสุด   E192118 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N1855639 ที่กําหนด)

13 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 497,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หนองขี้ควาย หมูที่ 4 ต.ซํายาง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,575 ม. หนาเฉลี่ย พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.สีชมพู - ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ 0.20 ม. (บดอัดแนน) หรือ ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน   มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60

จุดเริ่มตน  E187924 1,701 ลบ.ม.
            N1846601 (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E186561 ที่กําหนด)
            N1846365

14 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที1่ ขนาดผิวจราจรกวาง 496,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานคลองสมบูรณ หมูที่ 7 ที่สะดวก และปลอดภัย 5ม. ยาว 1,350ม. หนาเฉลี่ย พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ต.บานใหม - ต.หนองแดง อ.สีชมพู 0.20 ม. (บดอัดแนน)  ชวงที2่ ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง4 ม. ยาว กวา 60

จุดเริ่มตน  E191328 272 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 
            N1854251 (บดอัดแนน)หรือมีปริมาตรลูกรัง

จุดสิ้นสุด   E190059 รวมไมนอยกวา1,697ลบ.ม.(ราย

            N1853967 ละเอียดตามแบบแปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

15 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 495,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หนองผือ หมูที่ 6,7 - ทางหลวงชนบท ที่สะดวก และปลอดภัย 8ม. ยาว1,000 ม. หนา0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ขก 4063 ต.บานผือ อ.หนองเรือ ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน  1,245 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  กวา 60

จุดเริ่มตน  E240493 ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 
            N1832983 6 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.

จุดสิ้นสุด   E240203 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1831925 756 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  

จุดเริ่มตน  E240203 ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 
            N1831925 4ม. ยาว 1,200ม. หนา0.15 ม.

จุดสิ้นสุด   E240450 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1831263 774 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  

จุดเริ่มตน  E240183 ชวงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกวาง 
            N1831186 5 ม. ยาว 258 ม. หนา 0.15 ม.

จุดสิ้นสุด   E239492 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1831146 205 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

จุดเริ่มตน  E240505 รวมความยาว 3,258 ม. 
            N1832573 รวมปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

จุดสิ้นสุด   E240843 2,980 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)
            N1832560 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

16 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 495,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานทรัพยเจริญ หมูที่ 18 - ที่สะดวก และปลอดภัย 6ม. ยาว 2,100ม. หนา 0.15ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อางเก็บน้ําฝายคึกฤทธิ์ ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

แหลงเกษตรชุมชน ต.โนนทอง 1,980 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  กวา 60

อ.หนองเรือ จังหวัดขอนแกน  ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 

จุดเริ่มตน  E223381 5 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15ม. 
            N1833506 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

จุดสิ้นสุด   E222101 636 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  
            N1835072 ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 

จุดเริ่มตน  E223035 6 ม. ยาว 386 ม. หนา 0.15ม. 
            N1834108 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

จุดสิ้นสุด   E222319 364 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  
            N1834464 รวมความยาว 3,286 ม. 

จุดเริ่มตน  E223103 รวมปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1833890 2,980 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

จุดสิ้นสุด   E223019 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N183337 ที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

17 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1  ขนาดผิวจราจรกวาง 490,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหินลาด หมูที่ 12 ต.โนนทอง ที่สะดวก และปลอดภัย 6ม. ยาว 2,700ม. หนา 0.15ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.หนองเรือ - บานนาชุมแสง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

หมูที่ 10 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง 2,551 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  กวา 60

จังหวัดขอนแกน  ชวงที่ 2  ขนาดผิวจราจรกวาง 

จุดเริ่มตน  E218209 4 ม. ยาว 635 ม. หนา 0.15ม.
            N1832710 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

จุดสิ้นสุด   E217936 409 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  
            N1835573 รวมความยาว 3,335 ม. 

จุดเริ่มตน  E217218 รวมปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1832354 2,960 ลบ.ม (เกลี่ยเรียบ)

จุดสิ้นสุด   E216841 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N1831842 ที่กําหนด)

18 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 489,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สวนสวรรค หมูที่ 3 ต.บานใหม - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,898 ม. หนาเฉลี่ย พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ต.หนองแดง อ.สีชมพู จังหวัดขอนแกน 0.20 ม. (บดอัดแนน) หรือ ประชาชนไมนอย

จุดเริ่มตน  E187168 มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60
            N1855147 1,670 ลบ.ม.

จุดสิ้นสุด   E187289 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N1853440 ที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

19 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 490,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหวยทราย หมูที่ 13 - ที่สะดวก และปลอดภัย 4ม. ยาว 1,600ม. หนา 0.15ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

เขตปาชุมชนโคกหินแมชาง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

ต.โนนทอง อ.หนองเรือ 1,032 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  กวา 60

เชื่อม ต.สงเปอย อ.ภูเวียง ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 

จังหวัดขอนแกน  5 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15ม. 

จุดเริ่มตน  E220271 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1832756 715 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  

จุดสิ้นสุด   E219679 ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 
            N1833780 4ม. ยาว 1,882ม. หนา 0.15ม.

จุดเริ่มตน  E220210 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1833285 1,213 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  

จุดสิ้นสุด   E221032 รวมความยาว 4,382 ม. 
            N1833070 รวมปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

จุดเริ่มตน  E221085 2,960 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)
            N1832926 (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E221863 ที่กําหนด)
            N1834914



3-11

แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

20 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 490,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หินลาด หมูที่ 12 ต.โนนทอง - ที่สะดวก และปลอดภัย 5ม. ยาว 1,500ม. หนา 0.15ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานเปอย หมูที่ 5 ต.โนนทัน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

อ.หนองเรือ จังหวัดขอนแกน  1,192 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  กวา 60

จุดเริ่มตน  E219673 ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 
            N1828230 4 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15ม. 

จุดสิ้นสุด   E218549 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1830744 580 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  

จุดเริ่มตน  E219178 ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 
            N1829471 5 ม. ยาว 520 ม. หนา 0.15ม. 

จุดสิ้นสุด   E219744 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1829594 413 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  

จุดเริ่มตน  E220814 ชวงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกวาง 
            N1826800 5 ม. ยาว 975 ม. หนา 0.15ม. 

จุดสิ้นสุด   E219964 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1828545 775 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

รวมความยาว 3,895 ม. 

รวมปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

2,960 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

(รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

21 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 490,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

 สายบานโนนสะอาด หมูที่ 11, ที่สะดวก และปลอดภัย 6ม. ยาว 1,400ม. หนา 0.15ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานกุดฉิม หมูที่ 7,8 - ทางหลวง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

แผนดินหมายเลข 2038  ต.โนนทัน 1,323 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  กวา 60

อ.หนองเรือ จังหวัดขอนแกน  ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 

จุดเริ่มตน  E222519 5ม. ยาว 1,250ม. หนา 0.15ม.
            N1826106 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

จุดสิ้นสุด   E221777 993 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  
            N1825143 ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 

จุดเริ่มตน  E222372 5 ม. ยาว 475 ม. หนา 0.15 ม.
            N1825900 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

จุดสิ้นสุด   E223141 377 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  
            N1825981 ชวงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกวาง 

จุดเริ่มตน  E221996 5 ม. ยาว 336 ม. หนา 0.15 ม.
            N1825477 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

จุดสิ้นสุด   E221808 267 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
            N1825594 รวมความยาว 3,461 ม. 

จุดเริ่มตน  E222977 รวมปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1826036 2,960 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

จุดสิ้นสุด   E222951 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N1825671 ที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

22 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 327,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานกุดแคน หมูที่ 8 - ที่สะดวก และปลอดภัย 4ม. ยาว 2,000ม. หนา 0.15ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานคลองเจริญ หมูที่ 19 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข 2038 1,290 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  กวา 60

ต.โนนทอง อ.หนองเรือ ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 

จังหวัดขอนแกน  4 ม. ยาว 490ม. หนา 0.15 ม.

จุดเริ่มตน  E224316 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1828454 316 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  

จุดสิ้นสุด   E223620 ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 
            N1828263 4ม. ยาว 559 ม. หนา 0.15ม.

จุดเริ่มตน  E224327 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1828455 360 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  

จุดสิ้นสุด   E224345 รวมความยาว 3,049 ม. 
            N1828229 รวมปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

จุดเริ่มตน  E224552 1,966 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
            N1828639 (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E225321 ที่กําหนด)
            N1828456
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

23 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 400,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานโคกกลาง หมูที่ 6 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,200 ม. ลูกรังหนา พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ต.โนนสมบูรณ - ถนนลาดยางทางหลวง 0.15 ม. (บดอัดแนน) ปริมาตร ประชาชนไมนอย

ชนบท อ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  ลูกรังไมนอยกวา 1,749 ลบ.ม. กวา 60

จุดเริ่มตน  E262920.69 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N1878527.05 ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E264011.71
            N1877989.25

24 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 400,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานโนนสมบูรณ หมูที่ 2 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,200 ม. ลูกรังหนา พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ต.โนนสมบูรณ - บานแสงสวาง 0.15 ม. (บดอัดแนน) ประชาชนไมนอย

ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60

จังหวัดขอนแกน  1,749 ลบ.ม. 

จุดเริ่มตน  E260611.56 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N1878660.69 ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E261917.08
            N1878481.56
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

25 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 350,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานคําปากอ หมูที่ 3 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,920 ม. ลูกรังหนา พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ต.โนนสมบูรณ อ.เขาสวนกวาง 0.15 ม. (บดอัดแนน) ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน - อ.หนองวัวซอ ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60

จังหวัดอุดรธานี  1,526 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน  E261342.45 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N1884092.19 ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E259695.59
            N1884694.78

26 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 350,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานโนนเจริญ หมูที่ 4 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,920 ม. ลูกรังหนา พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ต.โนนสมบูรณ อ.เขาสวนกวาง 0.15 ม. (บดอัดแนน) ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน - อ.หนองวัวซอ ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60

จังหวัดอุดรธานี  1,526 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน  E260599.27 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N1882611.70 ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E260135.18
            N1884104.69
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

27 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 490,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหนองบัวคํามูล หมูที่ 4 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,985 ม. ลงลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ต.คูคํา อ.ซําสูง - บานโคกแปะ ตลอดสาย หนา 0.20 ม. ประชาชนไมนอย

หมูที่ 12 ต.โคกสี อ.เมือง พรอมบดอัดแนน ปริมาตร กวา 60

จังหวัดขอนแกน  ลูกรังไมนอยกวา 2,143 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน  E287238.14 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N1825770.90 ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E287433.65
            N1823855.56

28 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 490,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานโคกใหม หมูที่ 6 ต.บานโนน ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,985 ม. ลงลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.ซําสูง - บานสําโรง หมูที่ 11 ตลอดสาย หนา 0.20 ม. ประชาชนไมนอย

ต.บานขาม อ.น้ําพอง จังหวัดขอนแกน พรอมบดอัดแนน ปริมาตร กวา 60

จุดเริ่มตน  E285622.81 ลูกรังไมนอยกวา 2,143 ลบ.ม.
            N1830747.51 (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E284347.24 ที่กําหนด)
            N1831003.07
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

29 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 490,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานโคกใหม หมูที่ 6 ต.บานโนน ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,985 ม. ลงลูกรัง พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.ซําสูง - บานเหลาใหญ หมูที่ 8 ตลอดสาย หนา 0.20 ม. ประชาชนไมนอย

ต.บานขาม อ.น้ําพอง จังหวัดขอนแกน พรอมบดอัดแนน ปริมาตร กวา 60

จุดเริ่มตน  E285351.67 ลูกรังไมนอยกวา 2,143 ลบ.ม. 
            N1831496.66 (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E287073.39 ที่กําหนด)
            N1833674.39

30 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานวังหิน เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 490,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หมูที่ 2,7 ต.สระแกว - บานหัวฝาย ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,300 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หมูที่ 3 ต.เปอยนอย อ.เปอยนอย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน  1,800 ลบ.ม. บดอัดแนน กวา 60
จุดเริ่มตน  E274315 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N1755360 ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E274810
            N1757315
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

31 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 490,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานโคกกลาง หมูที่ 6, บานโนนดู ที่สะดวก และปลอดภัย 6 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หมูที่ 5 ต.กุดกวาง - ทางหลวงแผนดิน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

หมายเลข 12 อ.หนองเรือ 378 ลบ.ม. (บดอัดแนน) กวา 60

จังหวัดขอนแกน  ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 

จุดเริ่มตน  E213603 5ม. ยาว 1,200ม. หนา 0.15ม.
            N1824902 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

จุดสิ้นสุด   E214049 954 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
            N1824409 ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 

จุดเริ่มตน  E214049 5 ม. ยาว 904 ม. หนา 0.15 ม.
            N1824409 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

จุดสิ้นสุด   E214304 718 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
            N1823545 รวมความยาว 2,504 ม. 

จุดเริ่มตน  E214379 รวมปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1824341 2,050 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

จุดสิ้นสุด   E215146 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N1823789 ที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

32 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 490,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหวยทราย หมูที่ 13  - ที่สะดวก และปลอดภัย 6ม. ยาว 1,400ม. หนา 0.15ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานโนนทอง หมูที่ 1 ต.โนนทอง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข 1,323 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  กวา 60

2038 อ.หนองเรือ จังหวัดขอนแกน  ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 

จุดเริ่มตน  E220590 6 ม. ยาว 770 ม. หนา 0.15ม.
            N1832194 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

จุดสิ้นสุด   E221389 727 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
            N1831034 รวมความยาว 2,170 ม. 

จุดเริ่มตน  E220534 รวมปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1831766 2,050 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

จุดสิ้นสุด   E219804 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N1832458 ที่กําหนด)

33 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 4 ม. 490,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายแยกทางหลวงชนบท ขก 4038 - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,840 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานวังหิน หมูที่ 7 ต.สระแกว หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

อ.เปอยนอย จังหวัดขอนแกน  1,800 ลบ.ม. บดอัดแนน กวา 60

จุดเริ่มตน  E273320 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N1757390 ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E273760
            N1755145
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

34 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 490,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหวยทราย หมูที่ 13 - ที่สะดวก และปลอดภัย 6ม. ยาว 1,500ม. หนา 0.15ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

แหลงเกษตรหนองหญาปลอง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

เชื่อมถนน คสล.สายบานฝาง- 1,417 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  กวา 60

บานโนนทอง ต.โนนทอง ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 

อ.หนองเรือ จังหวัดขอนแกน  6 ม. ยาว 670 ม. หนา 0.15ม.

จุดเริ่มตน  E220688 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1831540 633 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

จุดสิ้นสุด   E222071 รวมความยาว 2,170 ม. 
            N1829973 รวมปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

จุดเริ่มตน  E220760 2,050 ลบ.ม. (บดอัดแนน)
            N1830699 (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E220968 ที่กําหนด)
            N1830214
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

35 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 490,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานโนนทอง หมูที่ 15 - ที่สะดวก และปลอดภัย 6ม. ยาว 1,700ม. หนา 0.15ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

แหลงเกษตรชุมชน เชื่อมทางหลวง ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

อบจ.สายบานดงนอย - บานหินลาด 1,606 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  กวา 60

ต.โนนทอง อ.หนองเรือ ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 

จังหวัดขอนแกน  6 ม. ยาว 470 ม. หนา 0.15ม.

จุดเริ่มตน  E221889 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1830846 444 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

จุดสิ้นสุด   E221113 รวมความยาว 2,170 ม. 
            N1832394 รวมปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

จุดเริ่มตน  E221871 2,050 ลบ.ม. (บดอัดแนน)
            N1830837 (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E221521 ที่กําหนด)
            N1830942
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

36 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 390,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานดอนกอก หมูที่ 8 - ที่สะดวก และปลอดภัย 8 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อางเก็บน้ําหางเขื่อนอุบลรัตน ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

ต.บานผือ เชื่อมทางหลวงชนบท 498 ลบ.ม. (บดอัดแนน) กวา 60

ขก 4063 อ.หนองเรือ ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 

จังหวัดขอนแกน  5 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15ม.

จุดเริ่มตน  E240303 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1835624 556 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

จุดสิ้นสุด   E239966 ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 
            N1835900 4 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15ม.

จุดเริ่มตน  E240477 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1834217 451 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

จุดสิ้นสุด   E240005 ชวงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกวาง 
            N1834468 4 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15ม. 

จุดเริ่มตน  E240335 ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
            N1834309 117 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

จุดสิ้นสุด   E240004 รวมความยาว 1,982 ม. 
            N1834320 รวมปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 

จุดเริ่มตน  E240324 1,622 ลบ.ม. (บดอัดแนน)
            N1835615 (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E240442 ที่กําหนด)
            N1835479
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

37 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 380,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานปาปอพัฒนา หมูที่ 10 ต.ปาปอ ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,010 ม. หนา 0.10 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.บานไผ - ต.วังมวง อ.เปอยนอย ลาดชัน 1:2 หรือปริมาตรลูกรัง ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 1,565 ลบ.ม. กวา 60

จุดเริ่มตน  E (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E
            N

38 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 495,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองตับเตา หมูที่ 7 ต.ปาปอ ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,915 ม. หนา 0.10 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.บานไผ - ต.บานหัน อ.โนนศิลา ลาดชัน 1:2 หรือปริมาตรลูกรัง ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 2,035 ลบ.ม. กวา 60

จุดเริ่มตน  E (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E
            N
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

39 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 495,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหวยเสือเฒา หมูที่ 5 ต.ปาปอ ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,915 ม. หนา 0.10 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.บานไผ - ต.บานหัน อ.โนนศิลา ลาดชัน 1:2 หรือปริมาตรลูกรัง ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 2,035 ลบ.ม. กวา 60

จุดเริ่มตน  E (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E
            N

40 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 495,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองดู หมูที่ 3 ต.ปาปอ ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,915 ม. หนา 0.10 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.บานไผ - ต.บานหัน อ.โนนศิลา ลาดชัน 1:2หรือปริมาตรลูกรัง ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 2,035 ลบ.ม. กวา 60

จุดเริ่มตน  E (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E
            N
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

41 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 495,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานปาปอ หมูที่ 2 ต.ปาปอ ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,915 ม. หนา 0.10 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.บานไผ - ต.ขามปอม อ.เปอยนอย ลาดชัน 1:2 หรือปริมาตรลูกรัง ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 2,035 ลบ.ม. กวา 60

จุดเริ่มตน  E (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E
            N

42 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 495,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองตับเตา หมูที่ 9 ต.ปาปอ ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 3,915 ม. หนา 0.10 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.บานไผ - ต.ขามปอม อ.เปอยนอย ลาดชัน 1:2 หรือปริมาตรลูกรัง ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 2,035 ลบ.ม. กวา 60

จุดเริ่มตน  E (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E
            N
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

43 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานอุบล  เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 425,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

หมูที่ 3 ต.บัวใหญ - บานหัวบึง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,000ม. ลูกรังหนา 0.10ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หมูที่ 9 ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง (บดอัดแนน)  ปริมาตรลูกรัง ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 520 ลบ.ม. กวา 60

จุดเริ่มตน  E (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E
            N

44 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. 449,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานโนนคอม หมูที่ 1 ต.โนนคอม - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือ พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

เทศบาลต.ภูผามาน อ.ภูผามาน มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

จังหวัดขอนแกน  780 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ กวา 60

จุดเริ่มตน  E810766 โครงการ
            N1842561 (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E810728 ที่กําหนด)
            N1842705
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

45 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. 483,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานสวางโนนสูง หมูที่ 3 ต.ภูผามาน ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.ภูผามาน - อ.ชุมแพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

 จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 2 840 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ กวา 60

จุดเริ่มตน  E814487 โครงการ
            N1845932 (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E814618 ที่กําหนด)
            N1845870

46 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 464,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานปากลวย หมูที่ 5,6 ต.โนนคอม - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือ พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน จังหวัดขอนแกน  มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

จุดเริ่มตน  E813090 800 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ กวา 60
            N1844447 โครงการ

จุดสิ้นสุด   E813082 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N1844618 ที่กําหนด)

47 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 464,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหวยเตย หมูที่ 7 ต.หวยมวง  ที่สะดวก และปลอดภัย 160ม. หนา 0.15ม. หรือมีพื้นที่ พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.ภูผามาน - อ.ชุมแพ จังหวัดขอนแกน  คอนกรีตไมนอยกวา 800ตร.ม. ประชาชนไมนอย

จุดเริ่มตน  E808514 และติดตั้งปายชื่อโครงการ กวา 60
            N1854545 (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E808684 ที่กําหนด)
            N1854495
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

48 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 464,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานทรัพยสมบูรณ หมูที่ 6 ต.หวยมวง ที่สะดวก และปลอดภัย 160ม. หนา 0.15ม. หรือมีพื้นที่ พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.ภูผามาน - อ.ชุมแพ จังหวัดขอนแกน  คอนกรีตไมนอยกวา 800ตร.ม. ประชาชนไมนอย

จุดเริ่มตน  E810036 และติดตั้งปายชื่อโครงการ กวา 60
            N1853379 (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E810049 ที่กําหนด)
            N1853554

49 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 394,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหนองนกทา หมูที่ 7 ต.โนนคอม 136ม. หนา 0.15ม. หรือมีพื้นที่ พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.ภูผามาน - อ.ชุมแพ จังหวัดขอนแกน คอนกรีตไมนอยกวา 680ตร.ม. ประชาชนไมนอย

จุดเริ่มตน  E814874 และติดตั้งปายชื่อโครงการ กวา 60
            N1845298 (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E814864 ที่กําหนด)
            N1845448

50 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. ยาว 478,500          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานโคกลาม หมูที่ 2 ต.สาวะถี - 5,500 ม. หนา 0.10 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ทางหลวงชนบท (สาย บ.ทุม - (เกลี่ยเรียบ) ลาดเอียง 1:2 หรือ ประชาชนไมนอย

บ.สําราญ) อ.เมือง จังหวัดขอนแกน  มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60

จุดเริ่มตน  E 2,860 ลบ.ม.
            N (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E ที่กําหนด)
            N
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

51 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 472,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหนองเม็ก หมูที่ 3 ต.สาวะถี ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 5,400 ม. หนา 0.10 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.เมือง - บานหนองบัว หมูที่ 7,8,10,11 (เกลี่ยเรียบ) ลาดเอียง 1:2 หรือ ประชาชนไมนอย

ต.หนองบัว อ.บานฝาง มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60

จังหวัดขอนแกน  2,808 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน  E (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E
            N

52 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 462,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหินขาว หมูที่ 15 ต.สาวะถี - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 5,280 ม. หนา 0.10 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ถนนลาดยาง (สาย บ.โนนกู - (เกลี่ยเรียบ) ลาดเอียง 1:2 หรือ ประชาชนไมนอย

บ.ปาหวายนั่ง) อ.เมือง มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60

จังหวัดขอนแกน  2,745 ลบ.ม.

จุดเริ่มตน  E (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E
            N
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

53 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจร ชวงที่ 1 กวาง 494,500          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานโนนกู หมูที่ 5 ต.สาวะถี ที่สะดวก และปลอดภัย 5ม. ยาว 4,225ม. หนา 0.10ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.เมือง - บานแกนเทา หมูที่ 7 ชวงที2่ กวาง 4ม. ยาว 1,800ม. ประชาชนไมนอย

ต.บานฝาง อ.บานฝาง หนา 0.10 ม. (เกลี่ยเรียบ) กวา 60

จังหวัดขอนแกน  ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร

จุดเริ่มตน  E ลูกรังไมนอยกวา 2,953 ลบ.ม.
            N (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E ที่กําหนด)
            N

54 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 317,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหนองชมภู หมูที่ 10 - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,500 ม. ลาดเอียง 1:2 พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานโนนคูณ หมูที่ 6 ต.บานโคก - ลงลูกรังตลอดสาย หนา 0.20ม. ประชาชนไมนอย

บานซับแดง หมูที่ 5 ต.ซับสมบูรณ ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60

อ.โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน  2,950 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยเรียบ

จุดเริ่มตน  E (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E
            N



3-31

แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

55 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 185,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายบานหนองหวาย หมูที่ 7 ต.นาแพง - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,600 ม. ลาดเอียง 1:2 พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 ลงลูกรังตลอดสาย หนา 0.20ม. ประชาชนไมนอย

อ.โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน  ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา กวา 60

จุดเริ่มตน  E 1,728 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยเรียบ 
            N (รายละเอียดตามแบบแปลน

จุดสิ้นสุด   E ที่กําหนด)
            N

56 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 302,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

(ชวงที่ 2) ทางหลวงแผนดินหมายเลข ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

201 - บานโนนชาด หมูที่ 5 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

ต.นาหนองทุม อ.ชุมแพ 500 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ กวา 60

จังหวัดขอนแกน  โครงการ

จุดเริ่มตน  E818869.44 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N1847043.02 ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E818860.35
            N1847043.85
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

57 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1  ขนาดผิวจราจรกวาง 321,000          รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานกองเจริญ หมูที่ 12 ต.วังหินลาด - ที่สะดวก และปลอดภัย 4ม. ยาว 1,600ม. หนา 0.10ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ต.หนองไผ อ.ชุมแพ จังหวัดขอนแกน  ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. ยาว 900ม. ประชาชนไมนอย

จุดเริ่มตน  E191532.88 ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา กวา 60
            N1842738.66 1,115 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

จุดสิ้นสุด   E192540.99 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N1841914.55 ที่กําหนด)

30,149,000 0 0รวม   57      โครงการ
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมลดตนทุนการผลิต เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ อบรมใหความรูแกเกษตรกร 500,000          ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักงานเกษตร

ขาวแบบนาแปลงใหญจังหวัดขอนแกน ประกอบอาชีพตามแนวทาง ในการลดตนทุนการผลิตขาว ผูเขารวมโครงการ และสหกรณ

(ต.โนนทอน ต.สําราญ) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแกน

(อุดหนุนสํานักงานเกษตรและสหกรณ (กองแผนฯ)

จังหวัดขอนแกน)

2 โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ อบรมใหความรูแกเกษตรกร 500,000          ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักงานเกษตร

การผลิตสินคาเกษตร "นาแปลงใหญ" ประกอบอาชีพตามแนวทาง ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ผูเขารวมโครงการ และสหกรณ

จังหวัดขอนแกน (ต.พระลับ ต.บึงเนียม) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตสินคาเกษตร จังหวัดขอนแกน

(อุดหนุนสํานักงานเกษตรและสหกรณ (กองแผนฯ)

จังหวัดขอนแกน)

3 โครงการปรับปรุงดินเพื่อการปลูก เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ อบรมใหความรูแกกลุม 500,000          ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น วิสาหกิจชุมชน

ขาวโพดฝกสด เพื่อการจําหนาย ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกร ในการปรับปรุง ผูเขารวมโครงการ กลุมผูปลูกขาวโพด

(ต.หนองบัว อ.บานฝาง) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดินเพื่อการปลูกขาวโพด ฝกสดหนองบัว

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูก ฝกสดใหมีประสิทธิภาพ (กองแผนฯ)

ขาวโพดฝกสดหนองบัว)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

4 โครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อความ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ อบรมใหความรูแกกลุม 500,000          ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น วิสาหกิจชุมชน

ยั่งยืน ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกร ในการพัฒนาการ ผูเขารวมโครงการ เกษตรสรรพสิ่ง

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเกษตรสรรพสิ่ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร อยางยั่งยืน อําเภอน้ําพอง

อําเภอน้ําพอง) (กองแผนฯ)

5 โครงการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ อบรมใหความรูแกกลุม 515,000          ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น วิสาหกิจชุมชน

ปรุงแตงอาหาร ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกร ในการปลูกพืช ผูเขารวมโครงการ กลุมแจวบองพริก

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมแจวบอง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมุนไพรเพื่อใชปรุงแตง ปน บานหินลาด

พริกปนบานหินลาด) อาหาร (กองแผนฯ)

(ต.บานคอ อ.เมือง)
6 โครงการปรับปรุงดินเพื่อทําเกษตร เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ อบรมใหความรูแกกลุม 508,000          ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น วิสาหกิจชุมชน

ผสมผสาน ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกร ในการปรับปรุง ผูเขารวมโครงการ กลุมถั่วเหลือง

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมถั่วเหลือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดินเพื่อทําเกษตรผสมผสาน ตําบลโนนทอน

ตําบลโนนทอน) (กองแผนฯ)

(ต.โนนทอน อ.เมือง)
7 โครงการเกษตรผสมผสานและ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ อบรมใหความรูแกกลุม 500,000          ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น วิสาหกิจชุมชน

การเลี้ยงสัตว ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกร ในการทําเกษตร ผูเขารวมโครงการ กลุมเลี้ยงวัวขุน

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมเลี้ยงวัวขุน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานและการเลี้ยงสัตว และแมพันธุ

และแมพันธุ) (กองแผนฯ)

(ต.บานโนน อ.ซําสูง)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

8 โครงการพืชผักปลอดภัยไรนา เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ อบรมใหความรูแกกลุม 479,000          ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น วิสาหกิจชุมชน

ปลอดสารพิษ ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกร ในการทําเกษตร ผูเขารวมโครงการ กลุมเกษตรกร

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลอดสารพิษ ปลูกพืชหมุนเวียน

ปลูกพืชหมุนเวียน ตําบลพระลับ)  ตําบลพระลับ

(ต.พระลับ อ.เมือง) (กองแผนฯ)

9 โครงการลดตนทุนการผลิตและ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ อบรมใหความรูแกกลุม 500,000          ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น วิสาหกิจชุมชน

เพิ่มผลผลิตยางพารา ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกร ในการลดตนทุน ผูเขารวมโครงการ กลุมเกษตรกร

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตและเพิ่มผลผลิต ยางพารา

ยางพาราอําเภอกระนวน) ยางพารา  อําเภอกระนวน

(กองแผนฯ)

10 โครงการสงเสริมการทํานาดวยปุย เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ อบรมใหความรูแกกลุม 500,000          ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น วิสาหกิจชุมชน

อินทรียชีวภาพ ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกร เพื่อสงเสริมการ ผูเขารวมโครงการ กลุมสงเสริมอาชีพ

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมสงเสริม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทํานาดวยปุยอินทรียชีวภาพ ทํานาดวยปุย

อาชีพทํานาดวยปุยอินทรียชีวภาพ) อินทรียชีวภาพ

(ต.โนนทอง อ.แวงใหญ)
11 โครงการทํานาปลอดภัยเพื่ออนามัยที่ดี เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ อบรมใหความรูแกกลุม 450,000          ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น วิสาหกิจชุมชน

ของผผูบริโภค ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกร เพื่อสงเสริมการ ผูเขารวมโครงการ ขาวชุมชน

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนขาวชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทํานาดวยปุยอินทรียชีวภาพ บานหวยยางศรีวิไล

บานหวยยางศรีวิไล) (กองแผนฯ)

(ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

12 โครงการลดตนทุนการผลิตและ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ อบรมใหความรูแกกลุม 550,000          ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น วิสาหกิจชุมชน

เพิ่มผลผลิตดวยปุยอินทรีย ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกร ในการลดตนทุน ผูเขารวมโครงการ ปุยอินทรีย

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรีย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตและเพิ่มผลผลิต อัดเม็ดคํามวง

อัดเม็ดคํามวง) โดยการใชปุยอินทรีย  (กองแผนฯ)

(ต.คํามวง อ.เขาสวนกวาง)

6,002,000      -                -               รวม 12 โครงการ
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 กอสรางฝายหินทิ้งหมูบานวังน้ําทิพย สรางฝายกักเก็บน้ํา ฝายหินทิ้งขนาดกวาง 4 ม. 620,000          ความพึงพอใจ ประชาชนในพื้นที่มีน้ําไวใช กองแผนฯ

หมูที่ 10 ต.โนนสมบูรณ เพื่อลดปญหาภัยแลง ยาว 25 ม. สูง 3 ม. ของประชาชน อยางเพียงพอ

อ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน และเพิ่มความชุมชื้น พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ

ใหกับปาตนน้ํา (รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)

620,000         -                -               รวม 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 ขุดลอกคลองสงน้ํา สถานีสูบน้ํา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 24 ม. ยาว 500 ม. 498,000          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

บานหนองผือ หมูที่ 6,7 - เชื่อมทางหลวง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงอีก 1.50 ม. รวมลึก พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

ชนบท ขก 4063 ต.บานผือ และการเกษตร 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

อ.หนองเรือ จังหวัดขอนแกน   รวมปริมาตรดินขุดไมนอยกวา กวา 50

จุดเริ่มตน  E240655 14,787 ลบ.ม. นําดินขุดขึ้นมา
            N1832585 พรอมตกแตงคันคูใหเรียบรอย 

จุดสิ้นสุด   E240205 และติดตั้งปายชื่อโครงการ
            N1832689 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)

2 ขุดลอกลําหวยปอ บานโนนทอง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 800 ม. 498,000          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 1,10 ต.โนนทอง - ต.โนนทัน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงอีก 1.25 ม. รวมลึก  พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

อ.หนองเรือ จังหวัดขอนแกน   และการเกษตร 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

จุดเริ่มตน  E223338 รวมปริมาตรดินขุดไมนอยกวา กวา 50
            N1827831 14,787 ลบ.ม. นําดินขุดขึ้นมา

จุดสิ้นสุด   E221638 พรอมตกแตงคันคูใหเรียบรอย 
            N1827061 และติดตั้งปายชื่อโครงการ

(รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

3 ขุดลอกลําหวยหัน บานหนองเม็ก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 14 ม. ยาว 850 ม. 490,000          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 5 - บานหนองสระ หมูที่ 4 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงอีก 1.60 ม. รวมลึก พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

ต.บานกง เชื่อมต.หนองเรือ และการเกษตร 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

อ.หนองเรือ จังหวัดขอนแกน   รวมปริมาตรดินขุดไมนอยกวา กวา 50

จุดเริ่มตน  E235365 14,555 ลบ.ม. นําดินขุดขึ้นมา
            N1827751 พรอมตกแตงคันคูใหเรียบรอย 

จุดสิ้นสุด   E234889 และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
            N1826050 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)

4 ขุดลอกลําหวยบุนา บานเปอย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 800 ม. 490,000          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 5 ต.โนนทัน - บานโนนทอง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงอีก 1.20 ม. รวมลึก พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

หมูที่ 1 ต.โนนทอง อ.หนองเรือ และการเกษตร 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน   รวมปริมาตรดินขุดไมนอยกวา กวา 50

จุดเริ่มตน  E221560 14,555 ลบ.ม. นําดินขุดขึ้นมา
            N1826655 พรอมตกแตงคันคูใหเรียบรอย 

จุดสิ้นสุด   E220128 และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
            N1826303 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

5 ขุดลอกลําหวยเลาใหญ บานเกาคอ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 15 ม. ยาวรวม 129,000          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 3 ต.สระแกว อ.เปอยนอย - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 400 ม. ขุดลึกจากเดิม 1 ม. พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

ต.ดอนดู อ.หนองสองหอง และการเกษตร รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1 ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน  หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา กวา 50

จุดเริ่มตน  E274355 3,750 ลบ.ม. และติดตั้ง
            N1754170 ปายชื่อโครงการ

จุดสิ้นสุด   E274332 (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N1752888 ที่กําหนด)

6 ขุดลอกลําหวยโสกแร ชวงบานคูขาด เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดลําหวยกวาง 19 ม. 220,000          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 2 - บานหนองไผ หมูที่ 6 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 277 ม. ขุดใหลึกจากเดิม พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

ต.โคกสงา อ.พล-เขตติดตอ อ.แวงนอย และการเกษตร โดยเฉลี่ย 2 ม. รวมลึก 3.50 ม. ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน  ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด กวา 50

จุดเริ่มตน  E ไมนอยกวา 6,371 ลบ.ม. 
            N โดยนําดินที่ขุดขึ้นมาทําคันดิน

จุดสิ้นสุด   E ขางลําหวยทั้งสองขาง 
            N พรอมเกลี่ยใหเรียบรอย 

และติดตั้งปายชื่อโครงการ

(รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

7 ขุดลอกลําหวยยางฮาก ชวงบานโพนงาม เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดลําหวยกวาง 19 ม. 400,000          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 4 - บานหนองหญาขาว หมูที่ 5 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 507 ม. ขุดใหลึกจากเดิม พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

ต.ทานางแนว อ.แวงนอย - เขตติดตอ และการเกษตร โดยเฉลี่ย 2 ม. รวมลึก 3.50 ม. ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

อ. แวงใหญ จังหวัดขอนแกน  ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด กวา 50

จุดเริ่มตน  E ไมนอยกวา 11,661 ลบ.ม. 
            N โดยนําดินที่ขุดขึ้นมาทําคันดิน

จุดสิ้นสุด   E ขางลําหวยทั้งสองขางพรอมเกลี่ย
            N ใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อ

โครงการ

(รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)

8 ขุดลอกลําหวยหินกอง ชวงบานปาพราว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. 499,000          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 6 ต.หนองมะเขือ - เขตต.โนนขา น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 850 ม. ขุดใหลึกจากเดิม พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

อ.พล จังหวัดขอนแกน  และการเกษตร โดยเฉลี่ย1.50ม. รวมลึก1.50ม. ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

จุดเริ่มตน  E ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด กวา 50
            N ไมนอยกวา 14,596 ลบ.ม. 

จุดสิ้นสุด   E โดยนําดินที่ขุดขึ้นมาทําคันดิน
            N ขางลําหวยทั้งสองขาง 

พรอมเกลี่ยใหเรียบรอย 

และติดตั้งปายชื่อโครงการ

(รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)



5-5

แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

9 ขุดลอกลําหวยบอ ชวงบานหันนอย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. 499,000          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 10 ต.หนองแวงโสกพระ - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 519 ม. ขุดใหลึกจากเดิม พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

บานหันใหญ หมูที่ 6 ต.เมืองพล และการเกษตร โดยเฉลี่ย2.50ม. รวมลึก3.50ม. ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

อ.พล จังหวัดขอนแกน  ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด กวา 50

จุดเริ่มตน  E ไมนอยกวา 14,596 ลบ.ม. 
            N โดยนําดินที่ขุดขึ้นมาทําคันดิน

จุดสิ้นสุด   E ขางลําหวยทั้งสองขาง พรอม
            N เกลี่ยใหเรียบรอย และติดตั้ง

ปายชื่อโครงการ 

(รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)

10 ขุดลอกลําหวยอีโซ ชวงบานหญาคา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. 499,000          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 5 ต.เมืองพล - บานเพ็กนอย น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 519 ม. ขุดใหลึกจากเดิม พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

หมูที่ 5 ต.โสกนกเต็น อ.พล และการเกษตร โดยเฉลี่ย2.50ม. รวมลึก3.50ม. ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน  ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด กวา 50

จุดเริ่มตน  E ไมนอยกวา 14,596 ลบ.ม. 
            N โดยนําดินที่ขุดขึ้นมาทําคันดิน

จุดสิ้นสุด   E ขางลําหวยทั้งสองขาง 
            N พรอมเกลี่ยใหเรียบรอย และ

ติดตั้งปายชื่อโครงการ

(รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

11 ขุดลอกลําหวยตําแย ชวงบานชาด เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. 499,000          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 1 - บานหันใหญ หมูที่ 6 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 519 ม. ขุดใหลึกจากเดิม พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

ต.เมืองพล - เขต ต.หนองแวงโสกพระ และการเกษตร โดยเฉลี่ย2.50ม. รวมลึก3.50ม. ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

อ.พล จังหวัดขอนแกน  ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด กวา 50

จุดเริ่มตน  E ไมนอยกวา 14,596 ลบ.ม. 
            N โดยนําดินที่ขุดขึ้นมาทําคันดิน

จุดสิ้นสุด   E ขางลําหวยทั้งสองขาง 
            N พรอมเกลี่ยใหเรียบรอย 

และติดตั้งปายชื่อโครงการ

(รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)

12 ขุดลอกลําหวยวังจาน ชวงบานหนองแวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. 499,000          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 3 - บานหนองหวา หมูที่ 4 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 750 ม. ขุดใหลึกจากเดิม พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

ต.โจดหนองแก - เขต ต.โสกนกเต็น และการเกษตร โดยเฉลี่ย 2 ม. รวมลึก 3.50 ม. ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

อ.พล จังหวัดขอนแกน  ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด กวา 50

จุดเริ่มตน  E ไมนอยกวา 13,260 ลบ.ม. 
            N โดยนําดินที่ขุดขึ้นมาทําคันดิน

จุดสิ้นสุด   E ขางลําหวยทั้งสองขาง 
            N พรอมเกลี่ยใหเรียบรอย 

และติดตั้งปายชื่อโครงการ

(รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

13 ขุดลอกลําหวยอีเฒา ชวงบานโจด เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. 499,000          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

หนองแก หมูที่ 1 - บานวังขอนพาด น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 519 ม. ขุดใหลึกจากเดิม พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

หมูที่ 2 ต.โจดหนองแก - เขต และการเกษตร โดยเฉลี่ย2.50ม. รวมลึก3.50ม. ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

ต.โสกนกเต็น อ.พล จังหวัดขอนแกน  ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด

จุดเริ่มตน  E ไมนอยกวา 14,596 ลบ.ม. 
            N โดยนําดินที่ขุดขึ้นมาทําคันดิน

จุดสิ้นสุด   E ขางลําหวยทั้งสองขาง 
            N พรอมเกลี่ยใหเรียบรอย 

และติดตั้งปายชื่อโครงการ

(รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)

14 ปรับปรุงซอมแซมพนังกั้นน้ําชี เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดผิวทางลูกรังกวาง 6 ม. 499,500          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานวังเวิน หมูที่ 8 ต.ศรีบุญเรือง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 1,400 ม. หนา 0.20 ม. พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

อ.ชนบท - เขตต.เมืองเพีย อ.บานไผ และการเกษตร ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน  1,792 ลบ.ม. (บดอัดแนน)

จุดเริ่มตน  E (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E
            N
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

15 ปรับปรุงซอมแซมพนังกั้นน้ําชี เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดผิวทางลูกรังกวาง 6 ม. 499,500          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

ชวงบานเมืองเพีย หมูที่ 2 ต.เมืองเพีย น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 1,400 ม. หนา 0.20 ม. พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

อ.บานไผ - เขตต.โคกสําราญ และการเกษตร ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

อ.บานแฮด จังหวัดขอนแกน  1,792 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 

จุดเริ่มตน  E (รายละเอียดตามแบบแปลน
            N ที่กําหนด)

จุดสิ้นสุด   E
            N

16 ขุดลอกลําหวยมะเฟอง บานโคกลาม เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดลําหวยกวาง 16 ม. 256,000          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 6 ต.หนองสองหอง-เขตเทศบาล น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 450 ม. ขุดรวมลึก 3.50ม. พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

ต.หนองสองหอง อ.หนองสองหอง และการเกษตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 7,452 ลบ.ม. 

จุดเริ่มตน  E262571.57 โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทําคันคู
            N1737781.56 ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตง

จุดสิ้นสุด   E262767.91 ใหเรียบรอย และติดตั้ง
            N1738094.76 ปายชื่อโครงการ

(รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

17 ขุดลอกลําหวยนอย บานหนองแวงนอย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ชวงที1่ ขนาดลําหวยกวาง 14ม  258,000          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 8 ต.ดอนดั่ง - เขตเทศบาล น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 500 ม. ขุดรวมลึก 3.50ม. พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

ต.หนองสองหอง อ.หนองสองหอง และการเกษตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 5,299 ลบ.ม. 

จุดเริ่มตน  E264663.44 ชวงที2่ ขนาดลําหวยกวาง14 ม.
            N1744247.47 ยาว 200 ม. ขุดรวมลึก 3.50ม.

จุดสิ้นสุด   E264331.53 ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด
            N1743900.43 ไมนอยกวา 2,196 ลบ.ม.  

จุดเริ่มตน  E264212.69 ความยาวรวม 700 ม. ปริมาตร
            N1744207.30 ดินขุดรวมไมนอยกวา 7,495 

จุดสิ้นสุด   E264189.97 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทํา
            N1744062.95 คันคูทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย

ตกแตงใหเรียบรอย 

และติดตั้งปายชื่อโครงการ

(รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)



5-10

แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

18 ขุดลอกลําหวยวังมวง บานโนนสวาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดลําหวยกวาง 16 ม. 227,000          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

หมูที่ 6 ต.ดอนดั่ง - ต.หนองสองหอง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 500 ม. ขุดรวมลึก 3.50ม. พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

อ.หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  และการเกษตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

จุดเริ่มตน  E263248.07 ไมนอยกวา 6,579 ลบ.ม. 
            N1742872.48 โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทําคันคู

จุดสิ้นสุด   E263503.19 ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตง
            N1743186.33 ใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อ

โครงการ

(รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)

19 ขุดลอกลําหวยเสือเฒา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดลําหวยกวาง 18 ม. 232,000          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

บานหนองคลองเจริญ หมูที่ 9 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 430 ม. ขุดรวมลึก 3.50ม. พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

ต.สําโรง - บานโคกสูง หมูที่ 8 และการเกษตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

ต.หนองเม็ก อ.หนองสองหอง ไมนอยกวา 6,725 ลบ.ม. 

จังหวัดขอนแกน  โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทําคันคู

จุดเริ่มตน  E260167.74 ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตง
            N1753324.24 ใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อ

จุดสิ้นสุด   E259893.64 โครงการ
            N1753017.38 (รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

20 ขุดลอกลําหวยกระดิ่ง (ตอนลาง) เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดลําหวยกวาง 16 ม. 392,000          รอยละของความ ราษฎรมีน้ําใชเพื่อการอุปโภค กองแผนฯ

บานหนองทุม หมูที่ 3 ต.ดอนดั่ง - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 800 ม. ขุดรวมลึก 3.50ม. พึงพอใจของ บริโภคและการเกษตร 

ต.หันโจด อ.หนองสองหอง และการเกษตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุด ประชาชนไมนอย อยางเพียงพอ

จังหวัดขอนแกน  ไมนอยกวา 11,459 ลบ.ม. 

จุดเริ่มตน  E260546.03 โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทําคันคู
            N1745885.06 ทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตง

จุดสิ้นสุด   E260791.80 ใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อ
            N1745280.85 โครงการ

(รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่กําหนด)

8,083,000      -                -               รวม 20 โครงการ



6-1

แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจัดหาครุภัณฑใชในการ เพื่อจัดหาครุภัณฑใชในกิจการ รอยละความ บุคลากรสังกัดองคการบริหาร

ปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน ของ อบจ.ขก.สําหรับปฏิบัติงาน พึงพอใจของ สวนจังหวัดขอนแกน มี

และใหบริการแกประชาชน ผูใชงาน เครื่องมือ เครื่องใชที่เหมาะสม

ของสวนราชการในสังกัด เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

 (1) ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 54,000           และใหบริการแกผูมาติดตอ กองคลัง

สองบาน ขนาด 

46x92x183 ซม. จํานวน

10 หลัง

(2) เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  -เครื่องคอมพิวเตอร 36,000 กองคลัง

ประกอบ รายละเอียด ไมต่ํากวา พรอมอุปกรณประกอบ

 - CPU Core i3-4150 3.5GHz จํานวน 2 เครื่อง

 - MB 1150

 - RAM 4GB

 - HDD 1 TB

 - Case ATX 550 Watt

 - DVD-R,KB,MOUSE

 - จอ LED 20นิ้ว

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน



6-2

แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที2่ (พ.ศ.2559-2561)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ

(3) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด  -เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ 4,000 กองคลัง

LED ขาวดําสําหรับกระดาษ ขนาด ชนิด LED ขาวดํา สําหรับ

A4 กระดาษ ขนาด A4 จํานวน

1 เครื่อง ตามมาตรฐานและ

ราคากลางที่กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารกําหนด

(4) เครื่องพิมพเช็ค ชนิดเข็ม เครื่องพิมพเช็ค ชนิดเข็ม 84,000 กองคลัง

มีเข็มพิมพ ไมต่ํากวา24เข็ม

ความเร็วไมต่ํากวา 100 cpi

จํานวน 2 เครื่อง

178,000         -                -               รวม 1 โครงการ



สรุป - 1

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน และสังคม
   1.1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย
   1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร
   1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ 
        ครบวงจร
   1.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการ
         เลนกีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ
   1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดก
        ของคนรุนตอไป

รวม 0 -                       0 -                       0 -                        0 -                       
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
   2.1 พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 3 435,600                
         ขอนแกน ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน
   2.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
         ในสังกัดใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
   2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ
         เชื่อมโยงกับภูมิสังคม
   2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
   2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย 
         ใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต
   2.6 เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมแกผูเรียนและบุคลากรทางการ
         ศึกษา

รวม 3 435,600               0 -                       0 -                        3 435,600              
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน
   3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน
         ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน 85 43,375,000           
   3.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสง
         ผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย
   3.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทา
         สาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน
   3.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค
   3.5 สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนเมืองนิเวศน (Eco City)

รวม 85 43,375,000          0 -                       0 -                        85 -                       
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
    4.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา การทองเที่ยวและบริการดานการทองเที่ยว
    4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทาง
         เศรษฐกิจพอเพียง 10 5,002,000             
    4.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ
         ชุมชนอยางครบวงจร
    4.4 สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชน
          และกลุมผูดอยโอกาส

รวม 10 5,002,000            0 -                       0 -                        10 5,002,000           

บัญชีสรุปงบหนาแผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 - 2561)
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ป 2561 รวม 3 ป (2559 - 2561)ป 2559 ป 2560



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

ป 2561 รวม 3 ป (2559 - 2561)ป 2559 ป 2560

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
    5.1 สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร 1 620,000                
   5.2  พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
         กักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตรอุปโภคและบริโภค 25 10,568,000           
   5.3 สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสีย
        ชุมชนแบบมีสวนรวม
   5.4 เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนตามความเหมาะสมแตละ
         พื้นที่
   5.5 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
         และสิ่งแวดลอม
   5.6 สนับสนุน สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก    

รวม 26 11,188,000          0 -                       0 -                        0 11,188,000         
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
   6.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม
        ในการปฏิบัติงานและใหบริการสาธารณะแกประชาชน
   6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลัง ใหมี
        ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได
   6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ใหมีขีดความสามารถ
        ในการปฏิบัติราชการและใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ
   6.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมี
        สวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

รวม 0 -                       0 -                       0 -                        0 -                       
รวมทั้งสิ้น 124 60,000,600          0 -                       0 -                        124 16,625,600         
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