


 

คาํนํา 

                       การจัดทําแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562) ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 เพ่ือใชกําหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาทองถ่ิน  โดยไดจัดทําให
สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของประชาชนและศักยภาพของทองถ่ิน สอดคลองกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  อําเภอ และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด  ไดจัดทําแผนฉบับนี้เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป  ใหพรอมท่ีจะนําไปปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมตามนโยบายท่ีคณะผูบริหารได
กําหนดไว 
  

 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25 60 - 2562) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
เปนแผนท่ีตอบสนองตอปญหาและความตองการพัฒนาของประชาคมทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน 
โดยไดนําขอเสนอความตองการพัฒนาของประชาคมมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามปฯ  และพิจารณา
ถึงความสอดคลองของแผนพัฒนากับสถานะทางการคลัง และทรัพยากรในการบริหารจัดการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ดวยการจัดเรียงลําดับความสําคัญและความเรงดวนของโครงการ
ท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนและมีความจําเปนเรงดวนมากตองนําไปปฏิบัติกอน ซ่ึง
แผนพัฒนาสามปฯ จะประกอบดวยโครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนดําเนินการเอง และ
โครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการตามท่ีระเบียบ 
กฎหมายกําหนดไว รวมถึงโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จะตอง
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน โดยแผนพัฒนาสามปฯ ดังกลาว 
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดพิจารณา ใหความเห็นชอบ “ราง” 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25 60  - 256 2) แลว ในคราวการประชุมครั้งท่ี 2/255 9 เม่ือวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2559 
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แบบ ผ.03 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน และสังคม

   1.1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย 11 1,660,000             2 800,000               2 800,000                15 3,260,000            

   1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 41 337,345,700         2 322,600,000         2 322,600,000          45 982,545,700         

   1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ 27 8,415,000             4 2,285,000             4 2,285,000             35 12,985,000           

        ครบวงจร

   1.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการ 43 94,157,000           25 34,500,000           25 34,500,000            93 163,157,000         

         เลนกีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

   1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดก 36 12,970,000           4 920,000               4 920,000                44 14,810,000           

        ของคนรุนตอไป

   1.6 สงเสริม สนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลายเชื่อมโยงสูการเรียนรู 2 4,600,000             1 4,400,000             1 4,400,000             4 13,400,000           

        อยางเปนระบบและเผยแพรสูสังคม

รวม 160 459,147,700        38 365,505,000        38 365,505,000        236 1,190,157,700     

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

   2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อ 28 123,192,000         26 122,742,000         26 122,742,000          80 368,676,000         

        กาวสูประชาคมอาเซียน

   2.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 3 6,000,000             3 6,000,000             3 6,000,000             9 18,000,000           

         ในสังกัดใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

   2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ 5 1,695,000             5 1,695,000             5 1,695,000             15 5,085,000            

         เชื่อมโยงกับภูมิสังคม

   2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 16 118,585,000         4 7,250,000             4 7,250,000             24 133,085,000         

   2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย 23 62,672,000           6 46,172,000           6 46,172,000            35 155,016,000         

         ใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

   2.6 เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมแกผูเรียนและบุคลากรทางการ 2 2,000,000             0 -                      0 -                      2 2,000,000            

         ศึกษา

รวม 77 314,144,000        44 183,859,000        44 183,859,000        165 681,862,000       

                      บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)                                              

ป 2562 รวม 3 ป (2560 - 2562)ป 2560 ป 2561

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน



แบบ ผ.03 
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

ป 2562 รวม 3 ป (2560 - 2562)ป 2560 ป 2561

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน

   3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน 264 225,734,100         120 411,768,000         214 492,674,000          598 1,130,176,100      

         ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

   3.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสง 22 6,139,000             4 750,000               4 750,000                30 7,639,000            

         ผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย

   3.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทา 7 7,900,000             11 12,700,000           11 12,800,000            29 33,400,000           

         สาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน

   3.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 19 21,629,000           4 3,700,000             4 3,700,000             27 29,029,000           

   3.5 สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนเมืองนิเวศน (Eco City) 3 550,000               6 1,450,000             9 2,250,000             18 4,250,000            

รวม 315 261,952,100        145 430,368,000        242 512,174,000        702 1,204,494,100     

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

    4.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา การทองเที่ยวและบริการดานการทองเที่ยว 14 10,051,000           2 1,500,000             2 1,500,000             18 13,051,000           

    4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทาง 47 64,137,600           2 40,400,000           2 40,400,000            51 144,937,600         

         เศรษฐกิจพอเพียง

    4.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ 8 5,180,000             0 -                      0 -                      8 5,180,000            

         ชุมชนอยางครบวงจร

    4.4 สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชน 5 2,395,000             4 2,695,000             4 2,695,000             13 7,785,000            

          และกลุมผูดอยโอกาส

    4.5 สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะฝมือ 1 500,000               0 -                      0 -                      1 500,000               

         แรงงานเพื่อเพิ่มรายไดและรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

รวม 75 82,263,600         8 44,595,000         8 44,595,000          91 171,453,600       

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    5.1 สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร 27 15,020,000           10 8,350,000             10 8,450,000             47 31,820,000           

   5.2  พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 72 35,090,300           68 62,540,000           69 91,264,600            209 188,894,900         

         กักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตรอุปโภคและบริโภค

   5.3 สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสีย 6 3,360,000             8 5,360,000             5 1,460,000             19 10,180,000           

        ชุมชนแบบมีสวนรวม



แบบ ผ.03 
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

ป 2562 รวม 3 ป (2560 - 2562)ป 2560 ป 2561

   5.4 เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนตามความเหมาะสมแตละ 14 4,880,000             8 3,250,000             8 3,250,000             30 11,380,000           

         พื้นที่

   5.5 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 2 240,000               3 1,100,000             3 1,100,000             8 2,440,000            

         และสิ่งแวดลอม

   5.6 สนับสนุน สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก    5 2,476,000             1 500,000               0 -                      6 2,976,000            

รวม 126 61,066,300         98 81,100,000         95 105,524,600        319 247,690,900       

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

   6.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม 9 31,487,800           6 712,000               6 712,000                21 32,911,800           

        ในการปฏิบัติงานและใหบริการสาธารณะแกประชาชน

   6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลัง ใหมี 21 897,454,600         20 915,985,500         20 923,444,400          61 2,736,884,500      

        ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

   6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ใหมีขีดความสามารถ 7 13,680,000           7 13,680,000           7 13,680,000            21 41,040,000           

        ในการปฏิบัติราชการและใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ

   6.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมี 41 31,750,000           20 11,200,000           13 6,350,000             74 49,300,000           

        สวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

รวม 78 974,372,400        53 941,577,500        46 944,186,400        177 2,860,136,300     

รวมทั้งสิ้น 831 2,152,946,100     386 2,047,004,500     473 2,155,844,000      1690 6,355,794,600     
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สวนท่ี  1 
บทนํา 

                   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 17 บัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัด  มีหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ินและจัดทํา
แผนพัฒนาของตนเอง เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาใหบรรลุไปสูสภาพการณท่ีตองการใน
อนาคต และสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 กําหนดองคกรและกระบวนการการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ระยะเวลาแลวเสร็จของแผนพัฒนา โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําแผนพัฒนา รวม 2 แผน
ดวยกัน คือ 

1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาระยะยาว โดยเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
และจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน 
  2. แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ี
จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป และมีความตอเนื่องท่ีเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดย
มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 
 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนกรอบและแนวทางในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ใหมีความคลองตัว สอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน สามารถตอบสนองปญหา และความตองการ
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และนโยบายผูบริหารทองถ่ิน 
ภายใตศักยภาพการพัฒนาของทองถ่ินนั้น  
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1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
  (1) เปนเอกสารท่ีแสดงถึงความสัมพันธและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (2) เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคการพัฒนาท่ีชัดเจน และมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีทองถ่ินจะนําไปดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว  
  (3) เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาท่ีทองถ่ินจะดําเนินการในชวงระยะเวลา 
สามป 
  (4) เปนเอกสารท่ีแสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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รูปภาพท่ี 1  แสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนพัฒนากับการจัดทํางบประมาณประจําป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี

งบประมาณรายจ่ายประจําปี

แผนการดําเนินงานประจําปี
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1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  (1) เพ่ือนําไปใชเปนกรอบการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน 
 (2)  เพ่ือเปนเครื่องมือในการประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืน  
  (3) เพ่ือเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหบรรลุสู
วิสัยทัศนและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา รวมท้ังใชในการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ใหเกิดความคุมคา และประโยชนสูงสุด   
  (4) สําหรับเปนเครื่องมือในการวางแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25 60 – 2562) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 3 ขอ 18 และแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ซ่ึงสามารถสรุป
ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปได 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามปและจัดเก็บขอมูล  ข้ันตอนนี้
ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 
   (1) การเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐาน  ประเด็นปญหาสําคัญ และผล
การพัฒนาในปท่ีผานมา 
  (2)  การสํารวจความตองการของประชาชนเก่ียวกับความตองการพัฒนา และวิเคราะห
สรุปผลความตองการพัฒนาของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 
  (3) การวิเคราะหขอมูล  ประกอบดวย การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา  การวิเคราะห
ศักยภาพการพัฒนาของทองถ่ิน  และประเด็นปญหาสําคัญ  
  (4) การกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
สภาพการณและปญหาในทองถ่ิน โดยมีกิจกรรมดําเนินการ ดังนี้ 
         จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแกน ซ่ึงมีหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของ ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนกน องคกรอิสระ องคกรภาคเอกชน องคกรภาค
ประชาชน และภาคสวนอ่ืน ๆ รวมประชุมเม่ือวันท่ี 17 – 18 มีนาคม 2559  ณ  โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชัน 
เซ็นเตอร อ.เมือง จ.อุดรธานี เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมในระดับพ้ืนท่ี  และวางแผนพัฒนาไดตรงกับ
บริบทของพ้ืนท่ี แลวนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
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 ข้ันตอนท่ี 2   การรวบรวมแผนงาน/โครงการ  ประสานและรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาจากสวนราชการ และสถานศึกษาในสังกัด และขอเสนอความตองการพัฒนาจากประชาคมทองถ่ินท่ี
เสนอผานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน รวมถึงโครงการท่ีสวนราชการอ่ืนเสนอขอรับเงิน
อุดหนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 ข้ันตอนท่ี 3   การวิเคราะหแผนงาน/โครงการ การวิเคราะหแผนงาน/โครงการ องคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดกําหนดหลักเกณฑการวิเคราะหกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ เพ่ือนําไปจัดทํา 
“ราง” แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25 60 – 2562) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชน โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
   (1) พิจารณาถึงความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ระยะ 5 ป พ.ศ.2559 - 2563 
    (2) พิจารณาถึงความสอดคลองของโครงการพัฒนากับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เห็นชอบ 

 (3) พิจารณาความสอดคลองของโครงการพัฒนากับสถานะทางการคลังและทรัพยากรใน 
การบริหารจัดการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
        (4) จัดเรียงลําดับความสําคัญ และความเรงดวนของโครงการ กลาวคือ โครงการท่ีมี
ผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนและมีความจําเปนเรงดวนมากตองนําไปปฏิบัติกอน โดยแยก
ประเภทของโครงการเปน 4 ประเภท คือ 
   1) โครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนดําเนินการเอง  
   2) โครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ
ตามท่ีมีระเบียบ กฎหมายกําหนดไว  
   3) โครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
อ่ืน รวมท้ังโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
        4) โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณหรือบูรณาการรวมกันกับองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

  ข้ันตอนท่ี 4  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 25 60 – 2562) ประกอบดวย
กิจกรรม            

(1) การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) โดยกองแผนและงบประมาณ  ใน 
ฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดนํา
ผลจากข้ันตอนท่ี 1- 3 มาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25 60 - 2562) ตามเคาโครงท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด ซ่ึงประกอบดวย  4  สวน ดังนี้ 
  สวนท่ี 1 บทนํา 
  สวนท่ี 2 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
  สวนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 
  สวนท่ี 4 การติดตามประเมินผลโครงการ 
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  (2)  การพิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทํา “ราง” แผนพัฒนาสามป                 
(พ.ศ. 2560 – 2562) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ในคราวการประชุม ครั้งท่ี  2/2559  เม่ือวันท่ี   
24 พฤษภาคม 2559   เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป  
 

  ข้ันตอนท่ี 5  การพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25 60 - 2562) 
โดยไดนําเสนอ “ราง” แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25 60 – 2562) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตอ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ “ราง” แผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 25 60 - 2562) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/255 9  เม่ือ
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2559  กอนเสนอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พิจารณาอนุมัติ และ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามป  
 

  ข้ันตอนท่ี 6 การขออนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25 60 - 256 2) 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดเสนอ “ราง” แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.25 60 - 2562) ท่ีผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25 60 - 2562) และแจงสวนราชการและ
สถานศึกษาในสังกัด นําไปใชเปนกรอบในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.25 60 ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน รวมท้ังประกาศแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25 60-2562) ใหประชาชน และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบโดยท่ัวกัน  รวมถึงแจงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และ
สวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือประสานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
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การเตรียมการ การเตรียมการ 
รวบรวม รวบรวม / / วเิคราะห์ วเิคราะห์ 

ข้อมูล ข้อมูล 

การรวบรวมแผนงาน การรวบรวมแผนงาน / / โครงการ โครงการ 

การวเิคราะห์แผนงาน การวเิคราะห์แผนงาน / / โครงการ โครงการ 

     31  พฤษภาคม 2559  

จดัทํา จดัทํา     “ “ ร่าง ร่าง ” ”     แผนพฒันาสามปี แผนพฒันาสามปี 

พจิารณา พจิารณา     “ “ ร่าง ร่าง ” ”     แผนพฒันาสามปี แผนพฒันาสามปี 

อนุมัต ิอนุมัต ิ

ประกาศใช้ ประกาศใช้ 

คกก คกก . . พฒันาองค์การบริหาร พฒันาองค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น ส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

คกก คกก . . สนับสนุนการ สนับสนุนการ 
จดัทําแผนพฒันา จดัทําแผนพฒันา 
องค์การบริหารส่วน องค์การบริหารส่วน 
จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

นายกองค์การ นายกองค์การ 
บริหารส่วนจงัหวดั บริหารส่วนจงัหวดั 

ขอนแก่น ขอนแก่น 

ขั้นตอนการจดัทาํแผนพฒันาสามปี ขั้นตอนการจดัทาํแผนพฒันาสามปี     
ตามระเบียบ ตามระเบียบ     มท มท . . ว่าด้วยการจดัทาํแผนพฒันาท้องถิ่นของ ว่าด้วยการจดัทาํแผนพฒันาท้องถิ่นของ     อปท อปท . .     พ พ . . ศ ศ .2548 .2548 

- - ส่วนราชการ ส่วนราชการ 
- - เวทีประชาคม เวทีประชาคม 

 

รูปท่ี 2  แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)  
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1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  (1) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีเครื่องมือในการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ไปสูการปฏิบัติในชวงระยะ 3 ป  ท่ีตรงกับประเด็นปญหาเรงดวน และสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน ท่ีครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติ และเชื่อมโยงกับแนวนโยบายการพัฒนาในระดับตาง ๆ  
สําหรับนํามาใชในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ท่ีสอดคลองกับสถานะการคลังและขีดความสามารถ
ของทรัพยากรดานการบริหารจัดการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  
  (2) ใชเปนเครื่องมือในการประสานและบูรณาการการดําเนินโครงการพัฒนาระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานอ่ืน  
  (3) ใชในการกํากับ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
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สวนท่ี  2 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา 

1. การประเมินสถานการณการพัฒนา 
 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอม และศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  โดยใชเทคนิค SWOT Analysis วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ท้ังภายในและ
ภายนอก สรุปสถานการณการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดดังนี้ 
 

• จุดแข็ง (Strengths) 
 1. องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีทรัพยากรบุคลากร
หลากหลายสาขาอาชีพ มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีครบทุกดาน พรอมสนับสนุนการพัฒนาและชวยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 2.  เปนองคกรท่ีสามารถกําหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน และการบริหาร
จัดการไดอยางเปนเอกภาพ และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 3. ตั้งอยูในจังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปนประตูสูอินโดจีนและเปนเมืองศูนยกลางการพัฒนาใน 
หลาย ๆ ดานของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังดานการคมนาคมขนสง ดานการศึกษา ดานการสาธารณสุข 
และยังเปนท่ีตั้งของสวนราชการท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสถาบันการเงิน องคกรธุรกิจ ท่ีพรอมจะใหการ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในอนาคตตอไป 
 4. เปนองคกรท่ีใกลชิดประชาชนโดยตรง สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีตอบสนองตอ
ปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางเปนเอกภาพ 
 5. จังหวัดขอนแกน มีประเพณีผูกเสี่ยว ท่ีเปนวัฒนธรรมท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวและ
โดดเดน  
 6. จังหวัดขอนแกน มีแหลงพลังงาน เชน กาซธรรมชาติ พลังงานไฟฟา ท่ีสามารถรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการได 
 

• จุดออน (Weaknesses) 
  1. บุคลากรบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจ และประสบการณในการปฏิบัติงานท่ีตองใช
ทักษะ ความรู  เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม รวมท้ังระบบการบริการท่ีมีเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม  
 2. มีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังจังหวัด งบประมาณในการพัฒนาจึงกระจายทุกพ้ืนท่ี ทําใหไม
สามารถดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ ท่ีตองใชงบประมาณจํานวนมากได 
 3. ขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรู ความสามารถเฉพาะดาน เชน นักวิจัย นักการศึกษา 
นักวิเคราะหและประเมินผล และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน 
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• โอกาส (Opportunity) 
 1. นโยบายการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2549 กําหนดบทบาท ภารกิจ หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ชัดเจนมากข้ึน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปรับระบบการบริหารงานเพ่ือรองรับภารกิจถายโอน 
 2. นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน
และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตอง
มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
 3. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะ
ของทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 
 4. นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ิน โดยสรางดุลยภาพ
ระหวางการกํากับดูแลและความเปนอิสระของทองถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของ
ทองถ่ิน 
 5. นโยบายของรัฐบาลดานการพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกส 
 6. นโยบายกองทุนพัฒนาสตรี จะสรางโอกาสในการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได ใหแก
สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขายสตรีใหเขามามีบทบาทและสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  
 

• อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 
 1. ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีดานการมีสวนรวม การตรวจสอบ และ
ติดตามการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. ขอนแกนประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาลซํ้าซาก เชน ภัยแลง น้ําทวม และเกิดปญหาดาน
สิ่งแวดลอม ตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เชน ดิน และปาไม เปนตน 
 3. ปญหาการไหลบาของกระแสโลกาภิวัตน สงผลตอสังคม และวัฒนธรรม อาทิ วัยรุนรับ
วัฒนธรรมตะวันตกมากเกินไป ทําใหไมมีการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  
 4. การกําหนดภาระหนาท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนาโดยยึดพ้ืนท่ีขององคกรปกครอง
ปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมชัดเจน ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 
 5. การเพ่ิมของประชากรแฝงท่ีเขามาอาศัยในชุมชนเมือง และการขยายตัวของตัวเมือง ทําให
เกิดปญหาสังคมเพ่ิมมากข้ึน เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด และปญหาแรงงานตางดาว เปนตน 
 6. แนวโนมราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซท่ีสูงข้ึนสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและประกอบ
อาชีพของประชาชน 
 7. โรคอุบัติใหมรายแรง เชน โรคไขหวัดสายพันธุใหม โรคไขหวัดนก โรคไขเลือดออก คุกคาม 
สุขภาวะของประชาชน 
 8. การเปดประชาคมอาเซียน อาจทําใหมีแรงงานและผูประกอบการจากตางชาติ เขามาแขงขัน
ในประเทศมากข้ึน 
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2.  การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา  
 2.1 ผลการนําแผนพัฒนาประจําป 25 59 ไปปฏิบัติ 
                            แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน รวม 3 
ป มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 1, 364 โครงการ งบประมาณรวม 5,403,856,802  บาท โดยแผนพัฒนาประจําป 
2559 มีจํานวนโครงการ 639 โครงการ งบประมาณรวม 2,064,608,920  บาท องคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน สามารถนําแผนพัฒนาประจําป 255 9 ไปสูการปฏิบัติ โดยนําไปจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2559 จํานวนท้ังสิ้น 557 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.16 ของโครงการในแผนพัฒนา 
งบประมาณท่ีดําเนินงานตามแผน รวม 1,865,854,930  บาท คิดเปนรอยละ 90.37  ของงบประมาณท่ี
กําหนดไวในแผนพัฒนาป 2559  ดังแสดงตามตารางท่ี 1 

      ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป 2559 
กับการนําไปจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 2559 

 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

รอยละ 
ตาม

แผนพัฒนา
ป 2559 

ตามขอ 
บัญญัติป 
2559 

ตามแผนพัฒนาป 
2559 

ตามขอบัญญัติป 
2559 

1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
1.1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 
ไทยแกคนทุกชวงวัย 

9 5 
 

2,350,000 3,700,000 
 

1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพ 
อยางครบวงจร 

37 42 
 

51,279,900 52,209,900 
 

1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไข 
ปญหายาเสพติดอยางเปนระบบครบวงจร 

22 25 
 

9,378,000 9,113,000 
 

1.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานการกีฬาเพ่ือสนับสนนุการเลนกีฬาท่ีมี
ศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ 

17 17 
 

74,938,000 76,338,000 
 

1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นท่ีดีงามใหเปนมรดกของคน  
รุนตอไป 

35 35 
 

13,990,000 13,810,000 
 

1.6 สงเสริม สนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นท่ี 
หลากหลายเชื่อมโยงสูการเรียนรูอยางเปนระบบ 
และเผยแพรสูสังคม 

0 0 
 

- - 
 

รวม 120 124 96.47 151,935,900 155,170,900 102.12 
2. การพัฒนาการศึกษา 
2.1 พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหมีคุณภาพ  
ไดมาตรฐานเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 

31 15  124,760,200 142,729,400  

2.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3 2  6,000,000 2,000,000  

2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและเชื่อมโยงกับภูมิสังคม 

2 3  1,045,000 2,565,000  

2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

18 21  135,507,600 136,409,600  
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

รอยละ 
ตาม

แผนพัฒนา
ป 2559 

ตามขอ 
บัญญัติป 
2559 

ตามแผนพัฒนาป 
2559 

ตามขอบัญญัติป 
2559 

2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอก
ระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพ และ
พัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 

17 16  58,374,000 45,374,000  

2.6 เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมแก 
ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

2 2  2,000,000 2,000,000  

รวม 73 59 92.15 327,686,800 331,078,000 101.34 
3. การพัฒนาเมืองและชุมชน 
3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางคมนาคม
ขนสงเช่ือมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหได
มาตรฐาน 

230 230 
 

278,049,500 325,300,700 
 

3.2 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการ
ใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน 
สะดวก สะอาด และปลอดภัย 

16 15 
 

10,377,000 9,797,000 
 

3.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและ
เครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตเมืองและชุมชน 

5 3 
 

4,300,000 3,000,000 
 

3.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
สาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 

1 1 
 

250,000 250,000 
 

3.5 สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนเมืองนิเวศน 
(Eco City) 

1 0 
 

200,000 - 
 

รวม 253 249 74.12 293,176,500 338,347,700 115.40 
4.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
4.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา การทองเท่ียว
และบริการดานการทองเท่ียว 

10 8 
 

10,200,000 10,200,000 
 

4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

29 26 
 

115,731,000 111,034,000 
 

4.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพ่ิมมูลคา
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยาง
ครบวงจร 

9 6 
 

7,150,000 3,750,000 
 

4.4 สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพท่ี
เหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชนและกลุม
ผูดอยโอกาส 

5 4 
 

4,250,000 4,000,000 
 

4.5 สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางเลือก 
และพัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมรายไดและ 
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

0 1 
 

- 600,000 
 

รวม 53 45 98.55 137,331,000 129,584,000 94.35 
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

รอยละ 
ตาม

แผนพัฒนา
ป 2559 

ตามขอ 
บัญญัติป 
2559 

ตามแผนพัฒนาป 
2559 

ตามขอบัญญัติป 
2559 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.1 สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปา  
ตนนํ้าลําธาร 

7 1 
 

13,140,000 8,840,000 
 

5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้าใหเพียงพอ
กับการเกษตรอุปโภคและบริโภค 

50 8 
 

182,473,000 5,930,000 
 

5.3 สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะแบบครบวงจรและนํ้าเสียชุมชนแบบมีสวนรวม 

4 4 
 

1,560,000 1,560,000 
 

5.4 เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของ
ชุมชนตามความเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี 
 

5 4 
 

1,650,000 2,400,000 
 

5.5 เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2 2 
 

1,200,000 1,200,000 
 

5.6 สนับสนุน สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก 2 2  9,60,000 960,000  
             รวม 70 21 51.04 200,983,000 20,890,000 10.39 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
6.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม 

6 4 
 

950,000 750,000 
 

6.2 พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการ
การเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปน
ธรรม และตรวจสอบได 

21 21 
 

915,310,720 861,309,330 
 

6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของขาราชการและ
เจาหนาท่ี ใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการและใหบริการสาธารณะอยางมี
ประสิทธิภาพ 

6 5 

 

13,380,000 12,890,000 

 

6.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการ
ชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของ
ชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น 

37 29 
 

23,855,000 15,835,000 
 

รวม 70 59 81.81 953,495,720 890,784,330 93.42 
รวมท้ัง 6 ยุทธศาสตร 639 557 87.16 2,064,608,920 1,865,854,930 90.37 

 
 2.2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558 
                            แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน รวม 3 
ป มีจํานวนโครงการท้ังสิ้น 1,501  โครงการ โดยมีแผนพัฒนาประจําป 255 8 จํานวน 677  โครงการ 
งบประมาณรวม 1,799,307,460 บาท องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สามารถนําแผนพัฒนาประจําป 
2558 ไปปฏิบัติ โดยนําไปจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 255 8  จํานวนท้ังสิ้น 556 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 82.13  ของโครงการในแผนพัฒนาป 255 8  งบประมาณท่ีดําเนินงานตามแผน รวม 
1,650,130,460  บาท คิดเปนรอยละ 91.71 ของงบประมาณท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาป 255 8 ดังแสดงตาม
ตารางท่ี 2 
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           ตารางท่ี  2  แสดงการนําโครงการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.255 8-2560 ) ไปจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2558  (เฉพาะแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

จํานวนโครงการ  
 

 

จํานวนงบประมาณ (บาท) 

 
ตาม 

แผนฯ 
ป 58 

ประเภทที่จาย 
 

คิดเปนรอย
ละของ

โครงการ
ทั้งหมด  

จํานวน
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

จํานวน
งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ
ของงบ 

ประมาณ ตามขอบัญญัติ ตามขอบัญญัติ 

1.การพัฒนาคุณภาพคน และ
สังคม  

170 164 29.50 135,395,000 134,610,000 8.16 

2.การพัฒนาการศึกษา 51 47 8.45 186,663,560 185,412,560 11.24 
3.การพัฒนาเมืองและชุมชน 228 169 30.40 396,303,000 315,751,000 19.13 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ชุมชน 

69 68 12.23 131,325,000 131,038,000 7.94 

5. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

96 49 8.81 91,147,600 32,735,000 1.98 

6. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี  

63 59 10.61 858,473,300 850,583,900 51.55 

รวม 677 556 100.00 1,799,307,460 1,650,130,460 100.00 

 
            จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําป  พ.ศ. 2558 ของฝายตรวจ
ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ซ่ึง
สรุปขอเสนอแนะตอการพัฒนาในแตละประเด็นยุทธศาสตร ของประชากรกลุมตัวอยาง  โดยสรุปดังนี้   
 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม   พบวา การ
ดําเนินการดานการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดตั้งงบประมาณดูแล
คุณภาพชีวิตของประชาชนไวเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง ประชาชนมีความพึงพอใจมาก เปนความมุงม่ัน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท่ีจะสรางเสริมคุณภาพของชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดขอนแกน
ใหมีสุขภาพ ความเปนอยูข้ันพ้ืนฐานท่ีดีและท่ัวถึง แตควรพิจารณาจัดหาอาชีพเสริมท่ีหลากหลาย และให
ความรูแกประชาชนสามารถนําไปประกอบอาชีพสรางรายได ชวยเหลือสงเสริมผูพิการ ผูดอยโอกาสใหมี
อาชีพใหไดรับโอกาสเทาเทียมกันทุกคน โดยการสงเสริมและสรางอาชีพท่ีม่ันคงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงวิชา
ความรูท่ีไดรับสามารถนําไปตอยอดอาชีพใหกับตนเองไดเปนอยางดี และยังเฝาระวังปองกันปญหายาเสพติด
แพรระบาดในหมูวัยรุน โดยการปลูกฝงใหความรูพิษภัยจากยาเสพติด สรางความรักความอบอุนคนใน
ครอบครัว เปนสิ่งสําคัญในชีวิตท่ีปลูกฝงเยาวชนใหเปนคนดีของพอแมและเปนคนดีของประเทศชาติ มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 
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 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการศึกษา   พบวา การดําเนินการ
ดานการศึกษาเปนนโยบายท่ีสําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พิจารณาไดจากการจัดสรร
งบประมาณในดานการศึกษานี้จํานวนมาก ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด เปนการพัฒนาสงเสริมทักษะ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความพรอมในดานการศึกษาการเรียนการสอน สงเสริมความรูใหเด็กไดมีโอกาสทาง
การศึกษาใหมากท่ีสุด เพ่ือเปดโอกาสใหเด็ก ๆ ไดเตรียมความพรอมการเรียนรู ในการสรางโอกาสทาง
การศึกษาและสรางความเสมอภาคใหกับเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน สรางความมุงม่ันใหเด็กได
เดินตามแนวทางท่ีตนตองการท้ังในและนอกระบบใหมีคุณภาพ และนําไปสูการเรียนรู การแขงขันทาง
วิชาการ เกิดทักษะ รวมท้ังใหมีความพรอมในทุกดาน ท้ังดานอาคาร สถานท่ี การดําเนินการโครงการใหเปน
รูปธรรมมากยิ่งข้ึน ควรเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการและกิจกรรมใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
  การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3   การพัฒนาเมืองและชุมชน   พบวา การ 
ดําเนินการดานการพัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง กอสรางถนนเปนโครงการท่ีเปนรูปธรรมท่ีสุด  
เปนความตองการข้ันพ้ืนของประชาชน มีการเรงรัดการดําเนินโครงการกอสรางถนนเชื่อมระหวางหมูบาน 
ตําบล และอําเภอ ท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน มีการกอสรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคมเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหมีความ
เชื่อมโยงกับระบบขนสงอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนความตองการของประชาชนอีกเปนจํานวนมาก และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืนเสนอแผนงานโครงการมาเพ่ือตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนพัฒนาใหเปนเมือง
และชุมชนนาอยู รองรับการเปนเมืองศูนยกลางการคา การบริการ การลงทุนของภูมิภาค เปนศูนยกลางการ
คมนาคมขนสงในภูมิภาคนี้ใหไดมาตรฐาน ประชาชนไดรับบริการดานการคมนาคมท่ีท่ัวถึง สะดวก และ
ปลอดภัย ลดระยะเวลาในการเดินทาง เปนปจจัยสําคัญในการสรางขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความคลองตัวในการสัญจรไปมา เห็นควรพิจารณาจัดทําทะเบียนถนนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ดําเนินการในแตละปเพ่ือเปนขอมูลในการตรวจสอบและปรับปรุงซอมแซม 
 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ และชุมชน   พบวาดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการเพ่ิมข้ึน 
จัดทําโครงการอบรมอยางตอเนื่องและสงเสริมอาชีพใหกับคนในชุมชนมีความเขมแข็ง มีการจําหนาย
ผลิตภัณฑของชุมชนใหแพรหลายเปนท่ีรูจัก ตองการใหหนวยงานของรัฐชวยในการประชาสัมพันธ เพ่ิม
ศักยภาพใหความรูพัฒนาอาชีพท่ีหลากหลายใหกับชุมชนเพ่ือนําไปพัฒนาฝมือใหดีข้ึนสรางเศรษฐกิจระดับ
ชุมชนใหเขมแข็ง มีสวนรวมกันในกลุมโดยการรวมกลุมชวยคิดชวยทํา ชวยเหลือซ่ึงกันและกันสามารถนําไป
ตอยอดโครงการทําใหชุมชนเขมแข็งและสามารถแขงขันในตลาดได โดยการพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมในแตละ
พ้ืนท่ีอยางครบวงจร ตั้งแตการผลิต การแปรรูป และการตลาด ชุมชนสามารถบริหารจัดการใหมีการรวมกลุม
อาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพของแตละชุมชน เห็นควรพิจารณาใหหนวยงานของรัฐท่ีชวยดูแลดานการ
จําหนายสินคาเขามาดูแลและประชาสัมพันธผลิตภัณฑของชุมชนมากกวานี้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรในดาน
นี้ไมคอยเห็นเปนรูปธรรม มีการใชจายงบประมาณมาก ควรมีการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงาน
โครงการมากยิ่งข้ึน 
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 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม   พบวาการดําเนินการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดพัฒนาดําเนินการ
มาอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการเพ่ิมความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
อนุรักษและฟนฟูปาใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียว มีการขยายเครือขายการอนุรักษปาใหแพรหลายในชุมชน ปลูกฝง
เยาวชนใหมีจิตใจรักปาหวงแหนพ้ืนท่ีปาไมไมใหมีการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน สรางความตระหนักในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยาง
บูรณาการ การดําเนินการดานการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ําไมใหมีสภาพตื้นเขินเพ่ือ
รองรับน้ําในชวงฤดูฝน ใชเปนท่ีเก็บกักน้ําไวใชอุปโภค บริโภค หรือไวทําการเกษตร ขุดสระน้ําขนาดเล็กใหกับ
เกษตรกรเก็บกักน้ําในไรนา ใหพอเพียงตอความตองการใชประโยชนจากน้ําเพ่ือการเกษตร และใชประโยชน
อ่ืน ๆ ท้ังนี้ ใหมีสวนรวมทุกภาคสวน เห็นควรพิจารณาดานการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีความเดนชัดเปนรูปธรรมใหมากกวานี้ 
 การพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี    พบวาการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมศักยภาพอยางตอเนื่อง จะเห็น  
ไดจากการท่ีขาราชการเขารับการอบรมเพ่ิมพูนความรูดานตาง ๆ ความพรอมและความสามารถในการเรียนรู 
คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง มีวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และยังเปด โอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการบริหารงานโครงการ  สามารถใหบริการสาธารณะท่ีตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนใหไดประโยชนสูงสุด โดยมีการบูรณาการรวมกันประสานความรวมมือทุกภาคสวนท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร เพ่ือใหการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในสวนของการใหบริการเปดโอกาสใหประชาชน
ไดเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ รับฟงความคิดเห็นในทุกดาน ประชาชนไดรวมเปนคณะกรรมการ
ตาง ๆ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนยังไดรับการถายโอนภารกิจสถานีขนสงมาอยูในความรับผิดชอบ 
ในสวนนี้เห็นควรพิจารณาใหจัดบุคลากรท่ีสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศท่ีเปนสากลมาประจําท่ีหอง
ประชาสัมพันธภายในสถานีขนสงผูโดยสาร เพ่ือจะไดใหขอมูลแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีใชบริการ มี
ชองทางรับทราบปญหาจากตูรับฟงความคิดเห็นจากแบบสอบถามและทางเว็บไซตของหนวยงาน ควรเพ่ิม
ชองทางการรับฟงความคิดเห็นโดยการทําประชาคมหรือเวทีชาวบาน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีโดยใหผูรับบริการ
หรือประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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สวนท่ี  3 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัต ิ

 
3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.255 9 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดจัดทํากรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดขอนแกน และ ไดนํามาเปนกรอบแนวทางในการ
จัดทํา แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2559 -2563  ซ่ึงแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนสอดคลองและเชื่อมโยงกับแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนา
ระดับประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด ท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงตอบสนองตอปญหาและความตองการของ
พ้ืนท่ี  โดยไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พ.ศ.255 9-2563 
ตั้งแตวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาว กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย
เพ่ือการพัฒนา และประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนใหบรรลุไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนด
ไว ดังนี้ 
 วิสัยทัศน   (Vision) 

 “องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนองคกรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุงม่ันพัฒนา 
ขอนแกน เพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูและเศรษฐกิจแหงอาเซียน” 
 
 พันธกิจ 

 เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดกําหนดพันธกิจการ
พัฒนา ดังนี้ 
 1. พัฒนาคน และสังคมใหมีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม เห็น 
คุณคาภูมิปญญาและชุมชนทองถ่ิน 
 2. อนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยู สงเริมการ  
ทองเท่ียวของชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน 

 เปาประสงคในการพัฒนาตามพันธกิจ : 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทักษะชีวิต มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย และอยูในสภาพ  

แวดลอมท่ีนาอยู 

 ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค : 
1. จํานวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย จปฐ. 
2. จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม 
3. จํานวนแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 
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 แนวทางการพัฒนา : 
1. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย 
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 
3. สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร 
4. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเลนกีฬา 

และพัฒนากีฬาท่ีมีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ 
5. อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงามใหเปนมรดกของคนรุน 

ตอไป 
6. สงเสริม สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลายเชื่อมโยง สูการเรียนรูอยางเปนระบบ 

และเผยแพรสูสังคม 
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จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
  

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

กรอบ
ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบจ.ขก. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

ป 
59 

ป 
60 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

- การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมทีม่ี
คุณภาพ 
 
 

- การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 
- การเสริมสราง
สุขภาวะ 
 
 
 
 

1.การพัฒนา
คุณภาพคน และ
สังคม 
 
 
 
 
 
 

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
- เด็กและ
เยาวชนไดรับ
การพัฒนา
ทักษะชีวิต มี
พัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย 
และอยูใน
สภาพแวดลอม    
ที่นาอยู 
 
 
 

- จํานวนตัวชี้วัดที่
บรรลุเปาหมาย จปฐ. 
- จํานวนเด็กและ
เยาวชนที่ไดรับการ
เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คานิยมที่ดีงาม 

85 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมไทย
แกคนทุกชวงวัย 
 
 
 
2.สงเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนาระบบสุขภาพอยาง 
ครบวงจร 
 
 
 
 
3.สงเสริม  สนับสนุนการ 
ปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดอยางเปนระบบ 
ครบวงจร 
 
 
 
4.สงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนา โครงสรางพ้ืนฐาน
ดานการกีฬาเพ่ือสนับสนุน 
การเลนกีฬาและพัฒนา
กีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬา
อาชีพ 
 
 
 
 

-จํานวนโครงการ/ 
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธ์ิ
ในการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมไทย    
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธ์ิ
ในการสงเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาระบบ
สุขภาพ 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธ์ิ
ในการสงเสริม 
สนับสนุน การ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธ์ิ
ในการสงเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนา โครงสราง
พ้ืนฐานดานการกีฬา
เพ่ือสนับสนุนการ
เลนกีฬาและพัฒนา
กีฬาที่มีศักยภาพ

- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 

 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 

 
 
 
 
 
 

-เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คานิยมไทยแกคน
ทุกชวงวัย 
 
 

-สงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ
สุขภาพ 
 
 
 
 

-สงเสริมสนับสนุน 
การปองกันและ
แกไขปญหา 
ยาเสพติด  
 
 
 

-สงเสริมสนับสนุน 
และพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน
ดานการกีฬาและ
พัฒนากีฬาที่มี
ศักยภาพไปสูกีฬา
อาชีพ 

 
 

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม
/สํานัก
ปลัด
องคการ
บริหาร
สวนจังหวัด 

กองแผน
และงบ 
ประมาณ 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

กรอบ
ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบจ.ขก. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

ป 
59 

ป 
60 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

 
85 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 
85 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 
85 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 
85 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 
85 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 
5.อนุรักษ สืบสาน ทํานุ
บํารุงศาสนา ศิลป 
วัฒนธรรมทองถ่ินที่ดีงาม 
ใหเปนมรดกของคนรุน
ตอไป 
 
 
 
6.สงเสริม สนับสนุน 
ภูมิปญญาทองถ่ินที ่
หลากหลายเช่ือมโยง 
สูการเรียนรูอยางเปนระบบ
และเผยแพรสูสังคม 

ไปสูกีฬาอาชีพ 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธ์ิ
ในการอนุรักษ สืบ
สาน ทํานุบํารุง
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ินที่ดีงาม 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธ์ิ
ในการสงเสริม 
สนับสนุนภูมิ
ปญญาทองถ่ินที่
หลากหลาย
เช่ือมโยงสูการ
เรียนรูอยางเปน
ระบบและเผยแพร
สูสังคม 

 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 

 
 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-อนุรักษ สืบสาน 

ทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลป วัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

 
 
 
 
 - สงเสริม สนับสนุน 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

กรอบ
ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบจ.ขก. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

ป 
59 

ป 
60 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

-การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมทีม่ี
คุณภาพ 
 

-การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 
 
 
 

2.การพัฒนา
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

-การจัดการ
ศึกษามีคุณภาพ
ตามเกณฑ
มาตรฐาน
การศึกษา 
 
 

-รอยละของผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของ
สถานศึกษาใน
จังหวัด 
-จํานวนสถานศึกษา 
ที่มีผลการประเมิน
คุณภาพผานเกณฑ
มาตรฐานและไดรับ
การรับรองมาตรฐาน
การศึกษา 

85 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 

-พัฒนาและสงเสริมการ
จัดการศึกษา ใหมีคุณภาพ 
ไดมาตรฐานเพ่ือกาวสู
ประชาคมอาเซ่ียน 
 
 
 
 
-สงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด ใหมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
-พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและเชื่อมโยงกับภูมิ
สังคม 
 
 
 

-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาและ
สงเสริมการจัด
การศึกษา ใหมี
คุณภาพ ได
มาตรฐาน 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการสงเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด ใหมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการเรียน
การสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
และเชื่อมโยงกับ

- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 

-พัฒนาและ
สงเสริมการจัด
การศึกษา        
ใหมีคุณภาพ     
ไดมาตรฐาน 
 
 
 
-สงเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด ใหมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 
 
 
-พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 
 

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

กองแผน
และงบ 
ประมาณ 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

กรอบ
ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบจ.ขก. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

ป 
59 

ป 
60 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 

 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 

 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 

 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 

 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 

 
 
 
-พัฒนาแหลงเรียนรู  
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 
 
 
 
 
-สงเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาในและนอก
ระบบครอบคลุมทุกชวง
วัย ใหมีคุณภาพและ
พัฒนาไปสูการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 
 
-เสริมสรางจริยธรรม 
คุณธรรมและศีลธรรมแก
ผูเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 

ภูมิสังคม 
 
 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาแหลง
เรียนรู  นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการสงเสริม 
สนับสนุนการจัด
การศึกษาในและ
นอกระบบ
ครอบคลุมทุกชวง
วัย ใหมีคุณภาพ
และพัฒนาไปสู
การเรียนรูตลอด
ชีวิต 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการเสริมสราง
จริยธรรม 
คุณธรรมและ
ศีลธรรมแกผูเรียน

 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 

 
 
 
-พัฒนาแหลง
เรียนรู  นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 
 
 
 
-สงเสริม 
สนับสนุนการจัด
การศึกษาในและ
นอกระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เสริมสราง
จริยธรรม 
คุณธรรมและ
ศีลธรรมแกผูเรียน
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

กรอบ
ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบจ.ขก. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

ป 
59 

ป 
60 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

 
 
 
 
 
 

และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                         สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ                                              

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560-2562) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  

24 

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

กรอบ
ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบจ.ขก. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

ป 
59 

ป 
60 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

-การเพ่ิมศักยภาพ
ของเมืองเพ่ือ
เชื่อมโยงโอกาสจาก
กลุมประเทศอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
และอาเซียน 
-การเสริมสรางความ
มั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  
 

 

-การพัฒนาเมือง
และชุมชนใหนา
อยู 
-การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

3.การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

-ขอนแกนเปน
เมืองนาอยู และ
นาลงทุน 
-พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐานใน
จังหวัดอยาง
ครอบคลุมและ
ไดมาตรฐาน 

-จํานวนโครงการ/
กิจกรรมในการ
พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและส่ิง
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
-รอยละความพึง
พอใจของประชาชน
ในพ้ืนที่โครงการ
พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและส่ิง
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนายกระดับโครงขาย
เสนทางการคมนาคม
ขนสง เชื่อมระหวาง
หมูบาน ตําบลและอําเภอ 
ใหไดมาตรฐาน  
 
 
 
 
- พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและ
ขีดความสามารถการ
ใหบริการของสถานีขนสง
ผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน  
สะดวก สะอาดและ
ปลอดภัย  
 
 
 
 
 
 

- สงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบเครือขายการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในเขตเมืองและชุมชน 
 
 
 
 

-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจในการ
พัฒนายกระดับ
โครงขายเสนทาง
การคมนาคม
ขนสง เชื่อม
ระหวางหมูบาน 
ตําบลและอําเภอ 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจในการ
พัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถการ
ใหบริการของ
สถานีขนสง
ผูโดยสาร ใหได
มาตรฐาน  
สะดวก สะอาด
และปลอดภัย 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจในการ
สงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาระบบ
เครือขายการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในเขตเมืองและ
ชุมชน 

- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 

-พัฒนา/ปรับปรุง
โครงขายเสนทาง
การคมนาคม
ขนสง 
 
 
 
 
 
-พัฒนา/ปรับปรุง
ศักยภาพและขีด
ความสามารถการ
ใหบริการของ
สถานีขนสง
ผูโดยสาร 
 
 
 
 
 
 
-สงเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาระบบ
เครือขายการ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในเขตเมือง
และชุมชน 

สํานักการ
ชาง/กอง
กิจการ
ขนสง 

กองแผน
และงบ 

ประมาณ/
สํานักปลัด
องคการ
บริหาร
สวน
จังหวัด 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

กรอบ
ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบจ.ขก. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

ป 
59 

ป 
60 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 
- สงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปการ และ
สาธารณูปโภค  
 
 
 
 
- สงเสริมการพัฒนาเมือง
และชุมชนสูเมืองนิเวศน 

(Eco City) 

-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการสงเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปการ 
และสาธารณูปโภค 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการสงเสริมการ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชน สูเมือง

นิเวศน (Eco 
City) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
 

 
-สงเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปการ 
และสาธารณูปโภค 
 
 
 
-สงเสริมการ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนสูเมือง

นิเวศน (Eco 
City) 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

กรอบ
ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบจ.ขก. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

ป 
59 

ป 
60 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

กรอบ
ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบจ.ขก. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

ป 
59 

ป 
60 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

-การพัฒนา
เศรษฐกิจใหมีความ
มั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแขงขัน 

-การสรางเสริม
ทุนทางสังคมให
เขมแข็งและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพ่ือการ 
แขงขัน ภายใต
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
-การพัฒนาการ
เกษตรย่ังยืน 

4.การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

-ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมขึ้น 

-รอยละของคนใน
ครัวเรือนที่มีรายได
ผานเกณฑ จปฐ. 
(30,000 บาท/คน/ 
ป) 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  สงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการทองเที่ยวและ
บริการดานการทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
  
 -  สงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
  
 - สงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเพ่ิมมูลคาผลผลิต
ทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑชุมชน   
อยางครบวงจร  
 
 
 
 
 

-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการสงเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาการ
ทองเที่ยวและ
บริการดานการ
ทองเที่ยว 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการสงเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการสงเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาเพ่ิมมูลคา
ผลผลิตทาง
การเกษตรและ
ผลิตภัณฑชุมชน  
อยางครบวงจร 
-จํานวนโครงการ/

- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
 

-สงเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาการ
ทองเที่ยวและ
บริการดานการ
ทองเที่ยว 
 
 
 
-สงเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การเกษตร 
 
 
 
 
 
-สงเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาเพ่ิมมูลคา
ผลผลิตทาง
การเกษตรและ
ผลิตภัณฑชุมชน 
 
 
 
 

กองแผน
และงบ 

ประมาณ/
สํานักปลัด
องคการ
บริหาร 
สวนจังหวัด 

สํานัก
การศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

กรอบ
ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบจ.ขก. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

ป 
59 

ป 
60 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 

 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 

 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 

 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 

 
85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 

- สงเสริม สนับสนุน  
การประกอบอาชีพที่
เหมาะสมตามศักยภาพแก
ประชาชนและกลุม
ผูดอยโอกาส  
 
 
 
 
  
-  สงเสริม สนับสนุน การ
ประกอบอาชีพทางเลือก 
และพัฒนาทักษะฝมือ
แรงงานเพ่ือเพ่ิมรายได
และรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการสงเสริม 
สนับสนุน การ
ประกอาอาชีพ ที่
เหมาะสมตาม
ศักยภาพแก
ประชาชนและกลุม
ผูดอยโอกาส 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการสงเสริม 
สนับสนุน การ
ประกอบอาชีพ
ทางเลือก และ
พัฒนาทักษะฝมือ
แรงงานเพ่ือเพ่ิม
รายไดและรองรับ
การเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สงเสริม 
สนับสนุน  
การประกอบ
อาชีพที่เหมาะสม
ตามศักยภาพแก
ประชาชนและ
กลุมผูดอยโอกาส  
 
 
 
-สงเสริม 
สนับสนุน การ
ประกอบอาชีพ
ทางเลือก และ
พัฒนาทักษะฝมือ
แรงงาน 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

กรอบ
ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบจ.ขก. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

ป 
59 

ป 
60 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

กรอบ
ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบจ.ขก. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

ป 
59 

ป 
60 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

-การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

-การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาที่
ย่ังยืน 

5.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ 
สิ่งแวดลอม 

-ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ    
คงความอุดม
สมบูรณ 

-รอยละของพ้ืนที่ปา
ชุมชน ปาตนน้ํา ที่มี
การปลูกฟนฟูและ
อนุรักษ 
-จํานวนแหลงน้ําผิว
ดิน/ใตดินที่ไดรับการ
พัฒนาและฟนฟู 
-จํานวนชุมชนที่มี
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมใน
ชุมชน 

85 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สนับสนุน สงเสริม  
ฟนฟู  รักษาปาและปาตน
น้ําลําธาร  
 
 
 
 
- พัฒนา ปรับปรุง และ
ฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การกักเก็บน้ํา ใหเพียงพอ
กับการเกษตร อุปโภค
และบริโภค  
 
 
 
 
 
 
- สนับสนุนและพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะแบบครบวงจรและน้ํา
เสียชุมชนแบบมีสวนรวม 
 
 
 
 
  
 

-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการสนับสนุน 
สงเสริม  ฟนฟู 
รักษาปาและปาตน
น้ําลําธาร 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนา
พัฒนา ปรับปรุง 
และฟนฟูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การกักเก็บน้ํา ให
เพียงพอกับ
การเกษตร 
อุปโภคและบริโภค 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการสนับสนุน
และพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการขยะแบบ
ครบวงจรและน้ํา
เสียชุมชนแบบมี
สวนรวม 
 

- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
 

-สนับสนุน 
สงเสริม  ฟนฟู  
รักษาปาและปา
ตนน้ําลําธาร 
 
 
 
-พัฒนา ปรับปรุง 
และฟนฟูแหลงน้ํา
ธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สนับสนุนและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการขยะและน้ํา
เสีย 
 
 
 
 
 

กองแผน
และงบ 
ประมาณ 

สํานักการ

ชาง/สํานัก
ปลัด
องคการ
บริหาร
สวนจังหวัด 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

กรอบ
ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบจ.ขก. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

ป 
59 

ป 
60 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 

 
-  เสริมสรางศักยภาพและ
ขีดความสามารถของ
ชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ในชุมชนตามความ
เหมาะสมแตละพ้ืนที ่ 
 
 
 
 
 
 
-  เสริมสรางการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 
 
-  สนับสนุน สงเสริมการ
ใชพลังงานทางเลือก 

 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการเสริมสราง
ศักยภาพและขีด
ความสามารถของ
ชุมชนในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม
ในชุมชนตามความ
เหมาะสมแตละ
พ้ืนที ่
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการเสริมสราง
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการสนับสนุน 
สงเสริมการใช
พลังงานทางเลือก 

 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 

 
-เสริมสราง
ศักยภาพและขีด
ความสามารถของ
ชุมชนในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 
 
-เสริมสรางการมี
สวนรวมของ
ประชาชนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 
 
 
-สนับสนุน 
สงเสริมการใช
พลังงานทางเลือก 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

กรอบ
ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบจ.ขก. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

ป 
59 

ป 
60 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

-การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

-การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 
ภายใตหลัก 
ธรรมมาภิบาล 

6.การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีดี 

-ระบบการ
ใหบริการและ
การบริหาร
จัดการของ 
อบจ.ขก.มมีี
ประสิทธิภาพได
มาตรฐาน 
-ประชาชนมี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น 

-รอยละความ      
พึงพอใจของผูมารับ
บริการ 
-รอยละของ
โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาสาม
ปที่นําไปปฏิบัต ิ
-รอยละที่เพ่ิมขึ้นของ
เงินรายไดที ่
อบจ.ขก.จัดเก็บเอง 
-รอยละของโครงการ
ตามขอเสนอของ
ประชาคมที่บรรจุไว
ในแผนพัฒนาสามป 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 

 - สงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
นวัตกรรมสมัยใหม ในการ
ปฏิบัติงานและใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน 
 
 
 
 
 
  
 - พัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถการบริหาร
จัดการการเงินการคลังให
มีประสิทธิภาพ โปรงใส
เปนธรรม และตรวจสอบ
ได  
 
 
 
 
 - พัฒนาสมรรถนะของ
ขาราชการและเจาหนาที่
ใหมีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติราชการและ
ใหบริการสาธารณะอยาง

-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการสงเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
นวัตกรรมสมัยใหม 
ในการปฏิบัติงาน
และใหบริการ
สาธารณะแก
ประชาชน 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาเพ่ิม
ขีดความสามารถ
การบริหารจัดการ
การเงินการคลังให
มีประสิทธิภาพ 
โปรงใสเปนธรรม 
และตรวจสอบได 
-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธ์ิ
ในการพัฒนา
สมรรถนะของ
ขาราชการและ

- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 

-สงเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
นวัตกรรมสมัยใหม 
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
-พัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถการ
บริหารจัดการ
การเงินการคลังให
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
-พัฒนาสมรรถนะ
ของขาราชการ
และเจาหนาที่ใหมี
ขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติ

สํานักปลัด
องคการ
บริหาร
สวนจังหวัด 
/กองการ
เจาหนาที่/
กองคลัง 

กองแผน
และงบ 

ประมาณ/
กองกิจการ
สภาฯ/กอง
พัสดุและ
ทรัพยสิน 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

กรอบ
ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบจ.ขก. 

เปาประสงค
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

ป 
59 

ป 
60 

ป 
61 

ป 
62 

ป 
63 

 
 
 
 
 
 
 

85 

 
 
 
 
 
 
 

85 

 
 
 
 
 
 
 

85 

 
 
 
 
 
 
 

85 

 
 
 
 
 
 
 

85 

มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 - สงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนากระบวนการชุมชน
เขมแข็ง และเสริมสราง
การมีสวนรวมของชุมชน
ในกระบวนการพัฒนา
ทองถิ่น  
 

เจาหนาที่ใหมีขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการและ
ใหบริการสาธารณะ
อยางมีประสิทธิภาพ 

-จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/ความพึง
พอใจ/ผลสัมฤทธิ์
ในการสงเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนา
กระบวนการ
ชุมชนเขมแข็ง 
และเสริมสรางการ
มีสวนรวมของ
ชุมชนใน
กระบวนการ 
พัฒนาทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
- ไมนอยกวา
รอยละ 85/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราชการและ
ใหบริการ
สาธารณะอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
-สงเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนา
กระบวนการ
ชุมชนเขมแข็ง 
และเสริมสรางการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 32 แนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 
     1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม   ประกอบดวย  5  แนวทางการพัฒนา 
 1.1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย 
 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 
 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร 
 1.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเลน
กีฬาและพัฒนากีฬาท่ีมีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ 
 1.5 อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงามใหเปนมรดกของคน
รุนตอไป 
 1.6 สงเสริม สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีหลากหลายเชื่อมโยงสูการเรียนรูอยางเปน
ระบบ 
และเผยแพรสูสังคม 
                    2. การพัฒนาการศึกษา ประกอบดวย 6 แนวทางการพัฒนา 
 2.1 พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ให
มีคุณภาพ ไดมาตรฐานเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 
 2.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและเชื่อมโยง
กับภูมิสังคม  
 2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมี
คุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 
 2.6 เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมแกผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
                   3. การพัฒนาเมืองและชุมชน  ประกอบดวย 5 แนวทางการพัฒนา  
 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และ
อําเภอใหไดมาตรฐาน 
 3.2 พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร ให
ไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย 
 3.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในเขตเมืองและชุมชน  
 3.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 
 3.5 สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน (Eco City) 
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 4. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ประกอบดวย 5 แนวทางการพัฒนา 
   4.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา การทองเท่ียวและบริการดานการทองเท่ียว  
 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 4 .3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน
อยางครบวงจร 
 4 .4 สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชนและ
กลุมผูดอยโอกาส 
                     4.5 สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพ่ือ  
เพ่ิมรายไดและรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบดวย 6 แนวทางการ
พัฒนา 
   5.1 สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร 
  5.2 พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ํา
ใหเพียงพอกับการเกษตรอุปโภคและบริโภค 
  5.3 สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสียชุมชน
แบบมีสวนรวม 
  5.4 เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี 
  5.5 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 5.6 สนับสนุน สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก   
 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี   ประกอบดวย 4 แนวทางการพัฒนา 
    6.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม ใน
การปฏิบัติงานและใหบริการสาธารณะแกประชาชน 
    6.2 พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 
    6.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีใหมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการและใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ 
    6.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวน
รวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ยท.01 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมี
ความ สามารถทางการแขงขัน  

ยุทธศาสตรตาม
แผนพัฒนาจังหวัด 

(2558-2561) 
  

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา 

1.การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนใหนาอยู  

ประเด็นยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาของ อปท. ในเขต
จังหวัด (2559-2561) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา       
อบจ.ขอนแกน       
(2559-2563) 

  

แนวทางการพัฒนา 
  

2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

4.การเสริมสรางความมั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

5.การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจาก
กลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และอาเซียน  

6.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

2.การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน  

3.การพัฒนาการศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง  

5.การพัฒนา 
การเกษตรย่ังยืน  

6.การเสริมสราง
สุขภาวะ  

7.การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการ แขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต
หลักธรรมมาภิบาล  

4.การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน  

1.การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม  2.การพัฒนาการศึกษา  3.การพัฒนาเมืองและชุมชน  4.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม  

6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี  

ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิตที่ด ี 

เด็กและเยาวชนไดรับ
การพัฒนาทักษะชีวิต 
มีพัฒนาการที่เหมาะ 
สมกับวัย และอยูใน
สภาพแวดลอมที่นาอยู  

การจัดการศึกษามี
คุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษา  

ขอนแกนเปนเมือง
นาอยู และนาลงทุน  

พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานในจังหวัด
อยางครอบคลุมและ
ไดมาตรฐาน   

ประชาชนมีรายได
เพิ่มข้ึน  

ทรัพยากรธรรมชาติ
คงความอุดม
สมบูรณ  

ระบบการใหบริการ
และการบริหาร
จัดการของอบจ.ขก. 
มีมีประสิทธิภาพได
มาตรฐาน  

ประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนา
ทองถ่ิน  เปาประสงค/เปาหมาย

ยุทธศาสตร 

1.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตและ
สรางมูลคาเพิ่ม
ใหภาคเกษตร  

2.เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแขงขัน 
ของ OTOP และ 
SMEs  

3.เพิ่มขีด
ความสามารถ
ภาคการคา การ 
ลงทุน และการ
ทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค  

1.พัฒนา
ระบบ  
บริการดาน
สาธารณสุข 

2.พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
พื้นฐานและ 
ขยาย
โอกาส  

3.สราง
ความม่ันคง
ของชีวิต
และสังคม
อยูเย็นเปน
สุข  

4.อนุรักษ 
สรางสรรค 
สืบสาน
ศาสนา  
ศิลปะและ
วัฒนธรรม  

1.บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรนํ้า
แบบบูรณาการ
อยางยั่งยืน  

2.สรางสังคม 
และเมือง      
ที่เปนมิตร   
กับส่ิงแวดลอม 

3.อนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
แบบมีสวนรวม
อยางยั่งยืน  

1.สรางความ
ปรองดอง 
สมานฉันท
และสงเสริม
ประชาธิปไตย  

2.รักษา
ความ
ม่ันคงและ
ความสงบ
เรียบรอย
ภายใน 

3.ปองกัน
ปราบปราม
และ
บําบัดรักษา
ผูติดยา  
เสพติด    

4.ปองกัน
และแกไข
ปญหา
อุบัติภัย
ทางถนน  

5.พัฒนา
ศักยภาพ
การบริหาร
จัดการจาก
ภัย
ธรรมชาติ  

1.เพ่ิมศักยภาพ
โครงขายการ
คมนาคมขนสง
ในการเชื่อมโยง 
กับกลุมประเทศ 
อนุภูมิภาคลุม 
น้ําโขง  

2.เพิ่ม
คุณภาพ
ภาคบริการ
ใหได
มาตรฐาน
ระดับสากล  

3.เสริมสราง
ความรวมมือ
กับประเทศใน
กลุมอนุภูมิภาค
ลุมนํ้าโขงและ
นานาชาติ  

1.สงเสริมการ
บริหารการ
จัดการแบบมี
สวนรวม 

2.พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล
สารสนเทศ 
และการส่ือสาร  

3.เพิ่มขีด
สมรรถนะของ
บุคลากรให 
พรอมรับการ
เปล่ียนแปลง  

 1. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคน  
ทุกชวงวัย 
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบ 
วงจร 
3. สงเสริม  สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
อยางเปนระบบ ครบวงจร 

4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา โครงสรางพื้นฐานดานการ 
 กีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพ 
 ไปสูกีฬาอาชีพ 
5. อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
 ที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป 
6.สงเสริม สนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลายเช่ือมโยง 
 สูการเรียนรูอยางเปนระบบและเผยแพรสูสังคม  

1. พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพ        
ไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซ่ียน  
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและเช่ือมโยงกับภูมิสังคม 
4. พัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา  
5. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพและพัฒนาไปสูการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
6. เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแกผูเรียนและบุค
ทางการศึกษา  

1. พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสง  
เช่ือมระหวางหมูบาน ตําบลและอําเภอ ใหไดมาตรฐาน  
2. พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการ
ของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน  สะดวก สะอาด
และปลอดภัย  
3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือขายการปองกันแล
บรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน  
4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และ
สาธารณูปโภค  
5. สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน ( Eco City   

 1.  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ
ดานการทองเที่ยว  
 2.  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มมูลคาผลผลิตทาง
การเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน  อยางครบวงจร  
 4. สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพแกประชาชนและกลุมผูดอยโอกาส  
 5.  สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒน
ฝมือแรงงานเพื่อเพิ่มรายไดและรองรับการเขาสูประชาคมอาเซี   

1. สนับสนุน สงเสริม  ฟนฟู  รักษาปาและปาตนนํ้าลําธาร  
2. พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้า ใหเพียงพอกับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค  
3. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบ
ครบวงจรและนํ้าเสียชุมชนแบบมีสวนรวม  
4.  เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน
ชุมชนตามความเหมาะสมแตละพื้นที่  
5.  เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6.  สนับสนุน สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก   

 1. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมสมัยใหม ในการปฏิบัติงานและใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน  
 2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน
การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสเปนธรรม และตรวจสอบ
ได  
 3. พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ใหมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและใหบริการสาธารณะ
อยางมีประสิทธิภาพ  
 4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชน
เขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนใน
กระบวนการพัฒนาทองถิ่น  

ผลผลิต/โครงการ - โครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย 
- โครงการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพ  
- โครงการสงเสริมสนับสนุน การปองกันและแกไขปญหา  
ยาเสพติด  
- โครงการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน
ดานการกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ   
- โครงการอนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลป 
วัฒนธรรมทองถิ่น  
- โครงการสงเสริม สนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น  

- โครงการพัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ     
ไดมาตรฐาน 
- โครงการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  
- โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน   
- โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา  
- โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอก
ระบบ 
- โครงการเสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแก
ผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา    

- โครงการพัฒนา/ปรับปรุงโครงขายเสนทางการคมนาคม
ขนสง  
- โครงการพัฒนา/ปรับปรุงศักยภาพและขีดความสามารถ
การใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร   
- โครงการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือขายการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน 
- โครงการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
สาธารณูปการ และสาธารณูปโภค   
- โครงการสงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน 
(Eco City)  
  
  

- โครงการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทองเที่ยวและ
บริการดานการทองเที่ยว  
- โครงการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตร  
- โครงการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มมูลคาผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน  
- โครงการสงเสริม สนับสนุน  
การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชน
และกลุมผูดอยโอกาส  
- โครงการสงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก 
และพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน  
  
  

- โครงการสนับสนุน สงเสริม  ฟนฟู  รักษาปาและปาตนนํ้า
ลําธาร  
- โครงการพัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติ  
- โครงการสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะ
และนํ้าเสีย  
- โครงการเสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของ
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  
- โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการ
อนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
- โครงการสนับสนุน สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก   
  

- โครงการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม ในการปฏิบัติงาน  
- โครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการ
การเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ  
- โครงการพัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ใหมี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและใหบริการ
สาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ  
- โครงการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชน
เขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน   
  
  



สวนที่ 3  การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัต ิ
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แผนท่ียุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตรการพัฒนา       
อบจ.ขอนแกน       
(2559-2563) 

  

แนวทางการพัฒนา 
  

1.การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม  2.การพัฒนาการศึกษา  3.การพัฒนาเมืองและชุมชน  4.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม  

6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี  

ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิตที่ด ี 

เด็กและเยาวชนไดรับ
การพัฒนาทักษะชีวิต 
มีพัฒนาการที่เหมาะ 
สมกับวัย และอยูใน
สภาพแวดลอมที่นาอยู  

การจัดการศึกษามี
คุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษา  

ขอนแกนเปนเมือง
นาอยู และนาลงทุน  

พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานในจังหวัด
อยางครอบคลุมและ
ไดมาตรฐาน   

ประชาชนมีรายได
เพิ่มข้ึน  

ทรัพยากรธรรมชาติ
คงความอุดม
สมบูรณ  

ระบบการใหบริการ
และการบริหาร
จัดการของอบจ.ขก. 
มีมีประสิทธิภาพได
มาตรฐาน  

ประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนา
ทองถ่ิน  เปาประสงค/เปาหมาย

ยุทธศาสตร 

 1. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคน  
ทุกชวงวัย 
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบ 
วงจร 
3. สงเสริม  สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
อยางเปนระบบ ครบวงจร 

4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา โครงสรางพื้นฐานดานการ 
 กีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพ 
 ไปสูกีฬาอาชีพ 
5. อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
 ที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป 
6.สงเสริม สนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลายเช่ือมโยง 
 สูการเรียนรูอยางเปนระบบและเผยแพรสูสังคม  

1. พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพ        
ไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซ่ียน  
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและเช่ือมโยงกับภูมิสังคม 
4. พัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา  
5. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพและพัฒนาไปสูการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
6. เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแกผูเรียนและบุค
ทางการศึกษา  

1. พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสง  
เช่ือมระหวางหมูบาน ตําบลและอําเภอ ใหไดมาตรฐาน  
2. พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการ
ของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน  สะดวก สะอาด
และปลอดภัย  
3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือขายการปองกันแล
บรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน  
4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และ
สาธารณูปโภค  
5. สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน ( Eco City   

 1.  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ
ดานการทองเที่ยว  
 2.  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มมูลคาผลผลิตทาง
การเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน  อยางครบวงจร  
 4. สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพแกประชาชนและกลุมผูดอยโอกาส  
 5.  สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒน
ฝมือแรงงานเพื่อเพิ่มรายไดและรองรับการเขาสูประชาคมอาเซี   

1. สนับสนุน สงเสริม  ฟนฟู  รักษาปาและปาตนนํ้าลําธาร  
2. พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงนํ้าธรรมชาติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้า ใหเพียงพอกับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค  
3. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบ
ครบวงจรและนํ้าเสียชุมชนแบบมีสวนรวม  
4.  เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใน
ชุมชนตามความเหมาะสมแตละพื้นที่  
5.  เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6.  สนับสนุน สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก   

 1. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมสมัยใหม ในการปฏิบัติงานและใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน  
 2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน
การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสเปนธรรม และตรวจสอบ
ได  
 3. พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ใหมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและใหบริการสาธารณะ
อยางมีประสิทธิภาพ  
 4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชน
เขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนใน
กระบวนการพัฒนาทองถิ่น  

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
(พ.ศ.2559-2563) 

วิสัยทัศน “องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนองคกรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุงม่ันพัฒนาขอนแกน                
เพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูและเศรษฐกิจแหงอาเซียน ”  

1.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ท่ีสะดวก 
ครอบคลุม และไดมาตรฐาน 

2.สงเสริมและสนับสนุน
เศรษฐกิจฐานรากใหมั่นคง  
ชุมชนเขมแข็ง และพัฒนา
เปนเมืองท่ีนาอยูอยางย่ังยืน 

3.พัฒนาคนและสังคมใหมี
คุณภาพ เด็กและเยาวชนมี
ทักษะชีวิต คุณธรรมและ
จริยธรรมเห็นคุณคาภูมิ
ปญญาและชุมชนทองถ่ิน  

 4.สนับสนุน และจัดการ
ศึกษาท้ังในและนอกระบบ
ใหไดมาตรฐาน เพื่อสราง
สังคมแหงการเรียนรู  

5.ประสานและเช่ือมโยง
การคา การลงทุน         
การบริการ พัฒนาโครงขาย
ระบบคมนาคมขนสง   
ระบบบริการสาธารณะ  

6.อนุรักษ สืบสาน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ิน
ใหคงอยู สงเสริมการ
ทองเท่ียวของชุมชนท่ีเปน
เอกลักษณทองถ่ิน 

 7.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหเกิดประโยชน 
มีความสมดุล อยางย่ังยืน  

8.สรางความรวมมือ
หนวยงานทุกภาคสวน และ
เครือขายชุมชน ในการ
ปองกันและบรรเทา        
สาธารณภัยใหมปีระสิทธิภาพ 
และไดมาตรฐาน 

 9.บริหารราชการอยางมี
ประสิทธิภาพ ภายใต
หลักธรรมมาภิบาล และการ 
มีสวนรวมของประชาชน  
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สวนท่ี  4 
การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  ไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เปนการติดตามประเมินผล
แผนงาน/โครงการ ท่ีปรากฏในแผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 2558 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
และโครงการท่ีปฏิบัติไดจริงในปงบประมาณท่ีตั้งไว  ซ่ึงผานการพิจารณาจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน และประกาศใชแลว โดยจะเปรียบเทียบในแตละปมีแผนงาน/โครงการใดบางท่ีนําไปดําเนินการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปแตละแผนงานโครงการ  มีจํานวนเทาใด เปนรอยละเทาใด  ท้ังจํานวน
โครงการและงบประมาณใหชัดเจนแลวดําเนินการติดตามฯ ในแตละยุทธศาสตร  ไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
3. พ้ืนท่ีท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผล 
4. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
7. การวิเคราะหขอมูล 
8. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
9. การนําเสนอ 

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร (Population) คือ ประชาชนกลุมตัวอยางท่ีจะทําการติดตามและประเมินผล 
การดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จ  โดยจะทําการติดตาม
และประเมินผลใหครบทุกดาน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  รวม  26  อําเภอ ในทุกยุทธศาสตรการพัฒนา
ท้ัง  6  ยุทธศาสตร โดยใหครอบคลุมทุกอําเภอ ยุทธศาสตรละไมนอยกวา 3 เปอรเซ็นต ซ่ึงในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  ได łจําแนกโครงการท่ีติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตรได  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม           จํานวน    5    โครงการ  
ยุทธศาสตรท่ี  2   การพัฒนาการศึกษา   จํานวน    4   โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี  3   การพัฒนาเมืองและชุมชน             จํานวน   20   โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี  4   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                    จํานวน    3   โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี  5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

                                                                                             จํานวน   12   โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี  6   การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี             จํานวน   2   โครงการ 
                                              รวมท้ังหมด             จํานวน    46   โครงการ 
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    1.2 กลุมตัวอยาง  (Sampling)  ในการเลือกกลุมตัวอยางในปนี้  เลือกตัวอยางแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) คือไมจําเพาะเจาะจงวาเปนใคร  ไมกําหนด  เพศ  การศึกษา  อายุ  อาชีพ  แตตอง
เปนผูท่ีไดรับประโยชนหรืออยูในชุมชน ซ่ึงโครงการนั้นดําเนินการในพ้ืนท่ีเปนการเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) 

- จํานวนกลุมตัวอยางแบบกําหนดไวกอน (Quota Sampling) คือ จะใหตอบแบบสอบถามเพ่ือ
ติดตามและประเมินผล ตามความเหมาะสมของแตละโครงการ 

 

2. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
     1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
              2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยติดตามประเมินผล ตามท่ีเห็นสมควร 
โดยแบงเขตรับผิดชอบ ในแตละอําเภอ ครอบคลุมท้ังจังหวัดขอนแกน 

3. คัดเลือกโครงการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ตามแผนงาน/โครงการท่ีได 
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ใหครอบคลุม ทุกยุทธศาสตรการพัฒนา ท้ัง 26 อําเภอ ในเขต
จังหวัดขอนแกน 

 4. จัดทําแบบสอบถามในแตละยุทธศาสตร เพ่ือติดตามประเมินผล โดยใชเกณฑความพึง
พอใจ คือ ประชาชนบุคคลท่ัวไป ท ี่ ไดรับประโยชนหรือมาใช  บริการของโครงการ โดยการกําหนดหัวขอ
แบบสอบถาม ตามแนวทางการพัฒนา  ตัวชี้วัด  และตามวัตถุประสงคอ่ืนๆ ของโครงการ เปนตน 

 5. แจกแบบสอบถามในแตละยุทธศาสตรใหคณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้งไปดําเนินการแจก
ใหประชาชนตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรตางๆ  ท่ีไดคัดเลือกแลวเพ่ือใหประชาชนตอบแบบสอบถาม
และแสดงความคิดเห็นไดโดยอิสระ 

 6. คณะทํางานและผูชวยเก็บแบบสอบถามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนให ฝายติดตามและ
ประเมินผล  กองแผนและงบประมาณ เพ่ือรวบรวมไวแตละยุทธศาสตร 
       7. กองแผนและงบประมาณ   คัดแยกแบบสอบถามแตละยุทธศาสตร ท่ีไดรับคืนและทําการ
ลงรหัสขอมูล ประเมินผลแตละยุทธศาสตร โดยใชโปรแกรมประมวลผลทางคอมพิวเตอร   

 8 . เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล ใหคณะกรรมการและผูบริหารรายงานตอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  และปดประกาศในท่ีเปดเผยเพ่ือให
ประชาชนรับทราบผลการประเมินผลโดยท่ัวถึงกัน  ไมนอยกวา 1 เดือน 

 

3. การเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
                   การเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการติดตามประเมินผลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน รวม  26  อําเภอ  
โครงการตามแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558   ท่ีดําเนินการจริง 
 

4. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
  ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ใช
แบบสอบถามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดจัดทําไว เพ่ือดําเนินการติดตามและประเมินผลความ
พึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรดานตาง ๆ  ท้ัง  6  ยุทธศาสตร ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  และตามแบบสอบถามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 
ประเด็นคําถามท่ีคณะทํางานสรางเครื่องมือสําหรับติดตามและประเมินผลโครงการใหครอบคลุมทุกประเด็น 
โดยแยกเปนโครงการของแตละยุทธศาสตร ใหครอบคลุมท้ัง 26 อําเภอ ตามท่ีกําหนดไว โดยใหคณะทํางาน
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และผูชวยเก็บแบบสอบถามท่ีไดรับการแตงตั้งนําไปแจกแบบสอบถามตามท่ีไดรับหมอบหมาย  ท้ัง 6 
ยุทธศาสตร ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกําหนด  ตามแบบสอบถาม ตามหัวขอท่ีกําหนด  คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
ตอผลการดําเนินงานโครงการของ, แบบสอบถามการมีสวนรวมของของประชาชนในดานการบริหารจัดการ
โครงการ และแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนท่ีตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
พัฒนาตอไป ท้ัง  6  ยุทธศาสตร    
 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล   
   ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดนําขอมูล
จากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 มารวมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
ประกอบดวย การวางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) การจัดทํางบประมาณ การใชจายงบประมาณ  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  และยังไดรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามท่ีแจกใหประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการท่ีดําเนินการนั้น ๆ เก็บรวบรวมเพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูล  
 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เดือนตุลาคม 
2557 -  30  กันยายน  2558 
 

 7. การวิเคราะหขอมูล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กองแผนและ
งบประมาณ คัดแยกแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา ตามยุทธศาสตร รวม 6 ยุทธศาสตร แลวนํามาจัดลําดับ
ขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และแปลผลขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม 
 

8. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
  ในการวิเคราะหขอมูล เนื่องจากเปนการติดตามและประเมินผล ในเชิงปริมาณ เกณฑท่ีใช
วัด ใชเกณฑวัดระดับความพึงพอใจตอการดําเนินการตามโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน จะใชสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)  โดยการหา คาเฉลี่ย  คารอยละ ในการวัดระดับ
ความพึงพอใจและระดับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการ และอางอิงจากกลุมตัวอยางไปยัง
ประชากรท้ังหมด  
   ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน เกณฑคะแนนท่ีใชในการวัดความพึงพอใจ
ประมาณคา  5  ระดับ  การวัดเปนชวงสเกล ของลิเคิรท ( Likert five rating scale)  โดยมีเกณฑการให
คะแนนดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 

  5    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด 
  4    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมาก  
  3    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง  
  2    หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับนอย  

1 หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับนอยท่ีสุด 
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จากหลักการดังกลาว  สามารถแบงความหมายของระดับคะแนนออกเปน   5   ระดับ  
ทิพยา   กิจวิจารณ  การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร (การวิจัยเชิงปริมาณ) 2551  (หนา 123 – 124  อางมา
จากวาณี  แสนมหาชัย) ดังนี้ 
 

         ระดับคะแนน        แปลผล 
  4.21 – 5.00      ระดับความพึงพอใจ     มากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20      ระดับความพึงพอใจ     มาก 
  2.61 – 3.40      ระดับความพึงพอใจ      ปานกลาง 
  1.81 – 2.60      ระดับความพึงพอใจ      นอย 
  1.00 – 1.80      ระดับความพึงพอใจ      นอยท่ีสุด 
 

9. การนําเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล   
     จัดทํารายงานผลการติดตามในเชิงพรรณนา ในบทท่ี 4  แสดงรูปแบบของตารางแจกแจง
ความถ่ี  ในประเด็นคําตอบตางๆ ท่ีไดจากแบบสอบถามของประชากรครบทุกคําถาม โดยคาสถิติท่ีใชจะเปน
คารอยละ คาเฉลี่ย  และสรุปผลการติดตามในภาพรวม แสดงอยูในบทท่ี 5  รวบรวมทําเปนรูปเลมรายงาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัด และประชาสัมพันธใน website  ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเพ่ือเผยแพรให ประชาชน  
และ ผูสนใจใหทราบตอไป 

ประเด็นจากการตรวจติดตามและประเมินผล 
           การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2558   มีประเด็นขอเสนอแนะดังนี้ 
           1. ปญหาและอุปสรรค 
                 1.1  งานตรวจติดตามและประเมินผล ตองกระทําภายใตเง่ือนไขระยะเวลากําหนด

ภายหลังการดําเนินงานตามโครงการแลวเสร็จในปงบประมาณ พรอมท้ังสรุปรายงานผลใหผูบริหารและ
ประชาชนทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป การวิเคราะหขอมูลตางๆ ในแตละยุทธศาสตรตองใชเวลา
พรอมจัดทําเอกสารรายงานการตรวจติดตามใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

                  1.2  การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลโครงการ/กิจกรรม แตละยุทธศาสตรกระจายลงในพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแกน ทําใหการเก็บรวบรวม และการวิเคราะหขอมูลเกิดความลาชาไปดวย 

         1.3  การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางลาชา  จึงสงผลใหการเบิกจายงบประมาณมีความ
ลาชาไปดวย  

 
            2  ขอเสนอแนะแนวทางแกไขของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

                  2.1 ควรปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ สามารถตรวจสอบได 
                  2.2 เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริงและมีความนาเชื่อถือมากท่ีสุด ควรขอความรวมมือ

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ เปนคณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ รวมดวย เม่ือดําเนินงาน
ตามโครงการแลวเสร็จ ควรดําเนินการเก็บขอมูลทันที 

                2.3 ควรมีการใหความรูในการจัดระบบการรายงานการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ประจําป พ.ศ.2558 
          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามแผน โดยนําขอมูลทําการวิเคราะห ตรวจสอบความกาวหนาและความ
สัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ วาสอดคลองกับการใชทรัพยากร ในดานความคุมคา 
ประโยชนสูงสุดท่ีไดรับ โดยใชการเก็บขอมูลอยางเปนระบบและเชื่อถือได นําไปสูการประกอบการพิจารณา
การตัดสินใจของผูบริหารองคกร สําหรับการบริหารงานตอไป 
         การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนการ
ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหมี
ประสิทธิภาพท้ังในดานการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตามกรอบ แนวทาง ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจําป พ.ศ. 2558    
                  การประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถ่ิน ในกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตามกรอบ 
แนวทางท่ีไดกําหนด พบปญหา/ อุปสรรค ในระหวางการดําเนินงาน  พรอมขอเสนอแนะเพ่ือไดปรับปรุงการ
ดําเนินงานการติดตามและประเมินผลในปตอไป  ดังนี้ 
 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
 
ปญหา/อุปสรรค 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548   กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามปให
แลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน  กอนงบประมาณรายจายประจําปสําหรับนําไปเปนแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปของ อปท.  การประสานแผนกับ อปท. มีความลาชาสงผลให อปท. จัดสง
โครงการท่ีเกินศักยภาพเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหกับ อบจ. ลาชาไปดวย 
  2. การจัดสงบัญชีโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาบางอําเภอไมไดจัดลําดับความสําคัญ ไมระบุรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ใหชัดเจนไม
มีโครงการ/แบบแปลน แผนผังท่ีชัดเจน และเปนไปดวยความลาชา ไมถูกตองตามรูปแบบท่ีกําหนด 
  3. โครงการท่ีเกินศักยภาพท่ีผานการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอท่ีจัดสงมาเพ่ือ
นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีจํานวนมาก  แตองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน มีงบประมาณจํากัด  จึงไมสามารถจัดสรรงบประมาณไดหมด และบางครั้งมีการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณไปยังหนวยงานอ่ืนดวย  ซ่ึงอาจทําใหมีความซํ้าซอนและตองยกเลิก/เปลี่ยนแปลง
แผนงาน/โครงการดังกลาว 
  4. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน ไมลงคาพิกัด จุดกอสรางโครงการในระบบ e-plan ไมใหความสําคัญในการลงคาพิกัด   
  5. ไมมีระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสําหรับใชเปนแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงจะตองรอหนังสือแจงซักซอมแนวทางในการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป
ฯ ซ่ึงบางครั้งแจงมาลาชาทําใหมีผลตอการจัดทําแผนพัฒนาสามปของทองถ่ิน 
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แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
  1.ควรมีการปรับปรุงแกไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินฯ 
พ.ศ.2548  โดยกําหนดหวงระยะเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดใหแลวเสร็จกอน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
  2. ควรมีการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ท่ีเกินศักยภาพและระบุ
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการใหมีความชัดเจนและมีการบูรณาการรวมกันระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืนในเขตอําเภอ 
  3. การจัดสงบัญชีโครงการ ท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ตองจัดสง
แผนงาน/โครงการพรอมแบบแปลน แผนผังท่ีชัดเจน มีรายละเอียดถูกตองครบถวนตามรูปแบบท่ีกําหนด 
  4. การประสานแผนพัฒนาทองถ่ินควรปฏิบัติใหเปนไปตามปฏิทินท่ีไดกําหนดไวเพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาแผนงาน/โครงการ บรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตอไป 
  5. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอควรมีการพิจารณาจัดสงแผนงาน
โครง การท่ีเปนความตองการเรงดวนของประชาชนในพ้ืนท่ี   หากมีการขอสนับสนุนงบประมาณไปยัง
หนวยงานอ่ืนแลว ก็ไมควรจัดสงแผนงาน/โครงการดังกลาวมาเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาสามปขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกนอีก เพ่ือจะไดไมเกิดปญหาการจัดสรรงบประมาณท่ีซํ้าซอน  
  6. กระทรวงมหาดไทยควรมีการประกาศใชระเบียบเก่ียวกับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ใหแลวเสร็จ  และมีหนังสือแจงแนวทางในการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปฯ  ท่ีรวดเร็วและชัดเจน
กอนท่ีมีการเริ่มดําเนินการ การจัดทําแผนพัฒนาสามปฯ  เพ่ือใหสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติท่ี
ถูกตองและเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
  7. ชางควรใหความสําคัญในการลงคาพิกัดโครงการกอสรางพ้ืนฐานเพ่ือใชในการตรวจสอบ
โครงการ 
 
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 
ปญหา/อุปสรรค 
  1. การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามท่ีแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และเปนนโยบายท่ีมุงเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินเปนสําคัญ หากมีการตั้งงบประมาณท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ี
หรือภารกิจท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด  พึงกระทําได หรือเปนภารกิจ ท่ีมีความซํ้าซอนกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืน  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดทํางบประมาณจะตองชี้แจงเหตุผล  วิเคราะห
งบประมาณใหอยูในภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือเสนอผูบริหารฯ 
ประกอบการพิจารณา 
  2. การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จะตองพิจารณาและคํานึงถึงสถานะ
ทางการคลังเปนสําคัญ  วามีความม่ันคงเพียงพอท่ีจะตั้งประมาณการรายรับเพ่ือรองรับการจัดทํางบประมาณ
รายจายฯ  ไดในปนั้นๆ  ซ่ึงขณะนี้รูปแบบการปกครองทองถ่ิน  ทําใหเกิดปญหาการจัดสรรสัดสวนภาษีหรือ
รายไดของรัฐและการกําหนดอํานาจหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด  ก็มีการทับซอนกับองคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินรูปแบบอ่ืน  สงผลกระทบถึงรายไดในสวนท่ีนาจะเปนขององคการบริหารสวนจังหวัดในการพัฒนา
ทองถ่ิน 
  3. การจัดสรรงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไมสามารถจัดสรร
งบประมาณใหมีสัดสวนท่ีใกลเคียงกันในแตละยุทธศาสตร  เนื่องจากขอจํากัดดานสถานะทางการคลังและ
สวนหนึ่งเปนความตองการของประชาชนดานโครงสรางพ้ืนฐานเปนอันดับแรกของแตละพ้ืนท่ี 
  4. การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีองคกรท่ีมี
หนาท่ีในการควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความโปรงใส  ตรวจสอบไดจากทุกภาคสวน  คือ 
ผูวาราชการจังหวัด และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนหนวยงานในการกํากับดูแลการจัดทํา
งบประมาณรายจายฯ  ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ   
  5. มีการโอนเงินงบประมาณรายจายเพ่ือดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ  หลาย
ครั้ง เนื่องจากงบประมาณไมมีการตรวจสอบ ควบคุมอยางเขมงวดและมีการตั้งจายรายการใหมจํานวนหลาย
รายการ  เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล/ผูบริหาร   ซ่ึงไมไดตั้ง
งบประมาณเพ่ือดําเนินการไว  จึงมีการโอนงบประมาณจากโครงการอ่ืนๆ มาดําเนินการตามโครงการท่ีตั้งจาย
เปนรายการใหม 
 
แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
  1. การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ควรคํานึงถึงอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจ
ขององคการบริหารสวนจังหวัด  ท่ีพึงกระทําได และศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนดหรือสั่งการมาในแตละป  เพ่ือจะไดสอดคลองกับนโยบายท่ีมุงพัฒนาเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินเปนสําคัญ 
  2.ควรจัดสรรงบประมาณใหครอบคลุมภารกิจตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
จังหวัดโดยใหมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนทุกป มีการกระจายงบประมาณใหมีความใกลเคียงกันทุกยุทธศาสตร  
  3. องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ควรเรงดําเนินการสํารวจและจัดทํารายละเอียด
แบบแปลนพรอมประมาณราคาคากอสรางใหแลวเสร็จกอนท่ีจะ มีการนําเสนอรางขอบัญญัติตอสภาฯ  
เนื่องจากสวนราชการท่ีเก่ียวของตองทราบเก่ียวกับระเบียบฯ วาดวยวิธีการงบประมาณฯ  ซ่ึงเปนสวนท่ี
เชื่อมโยงในการทํางานรวมกัน 
  4. สําหรับการตั้งจายเปนรายการใหม  ควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบและคํานึงถึง
สถานะทางการคลังขององคกรเปนสําคัญ  เนื่องจากอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานโครงการอ่ืนท่ีได
จัดสรรงบประมาณไวกอนแลว 
 
การใชจายงบประมาณประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 
ปญหา/อุปสรรค 
  1. องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   มีรายไดมาจากการจัดเก็บเอง และรายไดท่ีมาจาก
เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดรับเงิน
อุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรใหไมครบตามจํานวนท่ีไดตั้งประมาณการไว ทําใหมีผลกระทบตอการบริหารการใช
จายงบประมาณประจําป พ.ศ.2558  ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเปนอยางมาก  
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  2. องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีเงินสะสมประจําป  เพ่ือเปนเงินทุนสํารองสะสม
สําหรับการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   โดยในระหวางปไดนําเงินทุนสํารองท่ีมีอยูมา
จายขาดเงินสะสม  ซ่ึงตามระเบียบฯ  เปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน  และเปนอํานาจของสภาทองถ่ินในการ
พิจารณาอนุมัติตามความจําเปน  ในสวนนี้ก็สงผลกระทบตอสถานะทางการเงินการคลังขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกนเชนกัน 
  3. การใชจายเงินงบประมาณประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีหลาย
โครงการท่ีดําเนินการไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน     และแผนการใชจายเงินขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  สงผลกระทบตอการบริหารโครงการ  ไมเปนไปตามท่ีไดกําหนดเปาหมายเพ่ือดําเนินการ 
กอน-หลัง ท่ีไดกําหนดไวใหมีความสอดคลองกับประมาณการรายรับในแตละไตรมาส  
 
แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
  1. ควรมีแนวทางหรือมาตรการในการรองรับในกรณีท่ีรายได ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีไดตั้งประมาณการรายรับไว  เชน จัดหาแหลงท่ีมาของรายได
เพ่ิมข้ึน เรงรัดการจัดเก็บรายไดท่ีมีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายท่ีวางไว 
  2. ควรมีการตรวจสอบ และมีความรอบครอบในการใชจายเงินงบประมาณในสวนท่ีเปน
เงินทุนสํารอง ตองดําเนินการใหเปนไปตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  
  3. ควรดําเนินโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานและแผนการใชจายเงิน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เพ่ือลดผลกระทบตอสถานะทางการคลัง  
 
การประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น การมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 
ปญหา/อุปสรรค 
  การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประกอบดวยแผนงาน
โครงการ ท่ีมาจากการเสนอผานทางผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปนผูแทนของประชาชนในพ้ืนท่ี การประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ 
และมาจากเวทีประชาคม การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี สวนหนึ่ง  ซ่ึงบางพ้ืนท่ีแผนงาน/
โครงการไมไดมาจากการทําเวทีประชาคมหรือแผนชุมชน  อาจทําใหไมตรงกับความตองการของประชาชนอยู
บาง  ทําใหไมสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในบางพ้ืนท่ีไดตรงตามความตองการ 
แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
  แผนงาน/โครงการ  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ควรมาจากความตองการของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี  โดยผานกระบวนการประชาพิจารณ หรือจากเสนอ
ความคิดเห็นของเวทีประชาคมแตละพ้ืนท่ี  ซ่ึงเปนความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสียตอการดําเนินงาน
โครงการโดยตรง 
 
   การมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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ปญหา/อุปสรรค 
  การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พิจารณา
แผนงาน/โครงการ   จากแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  มาจัดสรรงบประมาณ   
ซ่ึงการจัดสรรงบประมาณเปนไปตามสัดสวนความจําเปนของกิจกรรม/โครงการท่ีตองนําไปสูการปฏิบัติในการ
จัดทํางบประมาณ  ชุมชนมีสวนรวมในการเสนอขอโครงการเพ่ือของบประมาณในระดับปานกลาง อาจจะมา
จากความไมเขาใจในเรื่องของวิธีการงบประมาณ 
 
แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
  ประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณ   โดยชุมชนสามารถเสนอ
แผนงาน/โครงการ  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ผานมาทาง
ผูมีสวนเก่ียวของกับการพิจารณางบประมาณ  เชน สภาทองถ่ิน องคกรภาคประชาชน หนวยงานภาครัฐ 
เครือขายประชาชนในจังหวัดขอนแกน 
 
การมีสวนรวมในกระบวนการติดตามและประเมินผล 

ปญหา/อุปสรรค 
  1.การติดตามแผนงาน/โครงการ  จากภาคประชาชนท่ีเขามามีสวนรวมในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการนอยมาก  จะมีเฉพาะประชาชนท่ีไดรับผลกระทบตอการดําเนินงานตามโครงการนั้นๆ  
โดยแสดงความคิดเห็นผานทางแบบสอบถามความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโครงการ  
  2.การประเมินผลแผนงาน/โครงการ  ภาคประชาชนยังใหความสําคัญและใหความรวมมือ
ในการแสดงความคิดเห็นในสัดสวนท่ีนอยเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนประชาชนในแตละพ้ืนท่ี 
 
แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
  ควรมีการประชาสัมพันธหรือชี้แจงถึงความสําคัญตอการมีบทบาทการมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการตางๆ  โดยการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/ผานทาง
แบบสอบถามตางๆ หรือแสดงความคิดเห็นผานทางเวปไซด ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    เพ่ือ
สามารถตอบขอสงสัย/ขอซักถาม  แจงความคืบหนาของแผนงาน/โครงการ ของประชาชนไดและองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดนําขอมูลไปปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนตอไป 
 
การมีสวนรวมเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 
ปญหา/อุปสรรค 
  การดําเนินงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประชาชนสวนใหญยังไมมี
ความสนใจตอการดําเนินงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   อาจจะมาจากความไมเขาใจใน
กระบวนการดําเนินงาน หรือไมเขาใจในบทบาท/ความสําคัญของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  หรือไมมี
ผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินชีวิตของประชาชน 
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แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
  ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงบทบาท หนาท่ีของสภาทองถ่ิน มีการเชิญ
ชวนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของสภาทองถ่ินใหมากข้ึน มีการเผยแพร ใหประชาชน
ไดรับทราบ  ในกรณีท่ีมีการประชุมสภาทองถ่ิน  เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบถึงความสําคัญของสภาทองถ่ินท่ี
มีสวนเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  จะเปน
ประโยชนสําหรับการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  หากไดนําขอมูลดังกลาวไป
ปรับปรุงการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินตอไป 
  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25 60 – 256 2) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีแสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมพัฒนาท่ีสอดคลองกับแนวทางพัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พ.ศ.255 9 – 2563 และสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน ในการผลักดันเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีนําไปสูการแปลงแผน
ไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กําหนดแนวทางท่ีสําคัญในการนําไปสูการ
ปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฯ ไวดังนี้ 
 
1. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ  
      1.1 ใหสํานัก/กอง และสถานศึกษาในสังกัด นําแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม รวมท้ังการวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป  ตลอดจนการเสนอโครงการเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง 
      1.2 กําหนดวงเงินงบประมาณประจําป เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและการบูรณาการ
แผนงานและโครงการในระดับทองถ่ินตามแผนพัฒนาสามป  
      1.3 การทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนาสามปเปนประจําทุกป เพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยาง
แทจริง 
 
2. การพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผล 
      2.1 สรางระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปใหเปนระบบและ
ตอเนื่อง เพ่ือติดตามความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการนําแผนงาน/โครงการไปสูการปฏิบัติ และนําผล
ท่ีไดมาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการใหบรรลุเปาหมาย รวมท้ังพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงานโครงการ
ในอนาคต โดยรูปแบบการรายงานผานระบบอิเล็คทรอนิคส  
      2.2 สรางกลไกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป   การติดตามและ
ประเมินผลเปนกระบวนการทําใหทราบถึงผลการดําเนินงานขององคกร วาสามารถบรรลุจุดมุงหมายและ
เปาหมายท่ีไดกําหนดไวหรือไม  ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ ( Feedback) 
ท่ีจะนํามากําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาดานตาง ๆ ขององคกรในอนาคต โดยกําหนดการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ใน 2 ระยะ เพ่ือนําขอมูลมาใชใน
การปรับแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ดังนี้  
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   ระยะท่ี 1  การติดตามผลความกาวหนาประจําป เปนการติดตามความกาวหนาของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป เพ่ือตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหวางเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนากับผลท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงจะนําไปสูการแกไขปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวาง
ดําเนินการ ตลอดจนการทบทวนเปาหมายและกลยุทธในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหเหมาะสมกับ
สถานการณท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง 
   ระยะท่ี 2 การประเมินเม่ือสิ้นสุดแผน เปนการประเมินผลเม่ือครบกําหนดระยะเวลาการ
ใชแผนยุทธศาสตร เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติราชการและประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังผลกระทบตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนตลอดระยะเวลาท่ีใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

3.  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบดวย 
   (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จะเปนองคกร
รับผิดชอบหลักตามท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ  28 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
    1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน  
    2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  
    3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน      
    4) หัวหนาสวนองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน  
    5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  
   (2)  คณะอนุกรรมการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน   เพ่ือสนับสนุนชวยเหลือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน                                                      
 

4. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล   
         ระยะเวลาท่ีจะใชในการดําเนินการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาสามป  
(พ.ศ.2560 – 2562) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กําหนดเปน 2 ระยะ คือ 

   (1) การติดตามและประเมินผลในระหวางดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป  
กําหนดดําเนินการเปนรายไตรมาสทุก 3 เดือน เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินงานวามีผลสําเร็จ
เพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมาย และปญหาอุปสรรคท่ีทําใหการดําเนินงานลาชา และนําผลท่ีไดมาปรับ
กลยุทธการดําเนินงานตามแผน เพ่ือใหโครงการพัฒนาสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  ท่ี
กําหนดไวในแผนพัฒนา 
   (2) การติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินแผนพัฒนาประจําป 2560  เปนการ
ติดตามและประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นแผนพัฒนาประจําป ในแตละปงบประมาณ เพ่ือใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รวมถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดรับจากผลของ
การพัฒนา เพ่ือนําผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลมาทบทวน และปรับแผนพัฒนาใหสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล และตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในระดับพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง  
 
 
   



สวนที่ 4  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  

49 

5. การประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบ   
  กําหนดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธแผนงาน/โครงการ รวมท้ังผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในสังกัดใหสาธารณชนไดรับทราบอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง ในรูปแบบตาง ๆ ท้ังการประชาสัมพันธ 
โดยผานสื่อตาง ๆ อาทิ สื่อเอกสารสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผานเว็บไซดของหนวยงาน 
www.kkpao.go.th เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลและนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง สําหรับ
ติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท่ี
ประกาศใช 
 
 
 

 

http://www.kkpao.go.th/
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 จัดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 1.เพื่อใหครอบครัวและชุมชน  -เด็กและเยาวชนในเขต 500,000          500,000          500,000         1.จํานวนเด็กและ 1.เด็กและเยาวชนเกิดความ สํานักปลัดฯ

ตระหนักถึงความสําคญของ จังหวัดขอนแกน เขารวม เยาวชนที่เขารวม อบอุนใจ ภูมิใจรูจักคุณคา

เด็กในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน กิจกรรม จํานวนไมนอยกวา กิจกรรม ของตนเอง

2.เพื่อใหเด็กกลาคิด กลา 1,000 คน 2.เด็กและเยาวชน 2.ประชาชน หนวยงานตาง ๆ

แสดงออกในสิ่งที่ดี ในสิ่งที่  -เด็กและเยาวชนกลา ไดรับสาระและ ไดตระหนักและเห็นความ

เกิดประโยชนตอชุมชน ที่จะแสดงออก ความสนุกสนาน สําคัญของเด็กและเยาวชน

3.เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความรัก  -การทีจิตใจที่เอื้อเฟอตอ จากการจัด 3.เปนการสรางความสัมพันธ

และพัฒนาตนเอง ผูอื่น รูจักการเสียสละ กิจกรรมวันเด็ก ระหวางชุมชนกับ อบจ.ขก.

4.เพื่อสงเสริมเด็กใหรูรักสามัคคี ไดเปนอยางดี

2 อบรมจะอยูอยางไรใหมีความสุข  -เพื่อใหผูสูงอายุมีความพรอม กลุมผูสูงอายุในเขตพื้นที่ 300,000          300,000          300,000         ความพึงพอใจ  -ผูสูงอายุรูวิธีปฏิบัติตนให สํานักปลัดฯ

ในวัยผูสูงอายุ และรูวิธีปฏิบัติตนใหมีความสุข จังหวัดขอนแกน ของผูสูงอายุที่ อยูอยางมีความสุข สุขภาพ

 -มีกิจกรรมเพื่อพบปะ เขารวมอบรม แข็งแรง

ทําใหผูสูงอายุไมรูสึกวาถูก

ทอดทิ้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 สงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพ  -ใหความสําคัญกับผูสูงอายุ  -สมาชิกชมรมเสริมสราง 50,000           -                 -                รอยละของผูสูง  -ทําใหเกิดการพัฒนาดาน ศูนยอนามัย

ชีวิตผูสูงอายุ ประจําป 2560 และสรางความเขมแข็งของ สุขภาพผูสูงอายุ ศูนย อายุที่เขารวม ศีลธรรม จริยธรรม และพัฒนา ที่ 7 ขอนแกน

(อุดหนุนศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน) สังคม อนามัยที่ 7 ขอนแกน จิตใจใหเกิดความสุขตามวัย (สํานักปลัดฯ)

 -เพื่อใหเกิดกระบวนการ จํานวน 298 คน  -เพื่อเปนการสรางความ

เรียนรูกับผูสูงอายุ และอยูใน ปรองดอง สมานฉันท ระหวาง

สังคมอยางมีความสุข และ ชุมชน และผูสูงอายุภายใน

ปลอดภัย เขตอําเภอน้ําพอง

 -เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุ เชน การออกกําลัง

กาย การนั่งสมาธิ ฯลฯ

4 อบรมจริยธรรมเยาวชน ตําบลวังชัย  -เพื่อใหเยาวชนในเขตตําบล  -เยาวชนในเขตตําบลวังชัย 50,000           -                 -                รอยละของผูเขา  -เยาวชนมีคุณธรรม ที่ทําการปกครอง

อําเภอน้ําพอง วังชัยมีคุณธรรม จริยธรรม อําเภอน้ําพอง รวมโครงการ จริยธรรม และมีความเอื้อเฟอ อําเภอน้ําพอง

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เอื้อเฟอเผื่อแผ และเสียสละ เผื่อแผเพื่อสวนรวม (สํานักปลัดฯ)

น้ําพอง) เพื่อสวนรวม
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5 จัดงานวันเด็กแหงชาติ 1.เพื่อใหครอบครัวและชุมชน  -เด็กและเยาวชน 120,000          -                 -                1.จํานวนเด็กและ 1.เด็กและเยาวชนเกิดความ ที่ทําการปกครอง

ประจําป 2560 อําเภอภูเวียง ตระหนักถึงความสําคญของ ผูปกครอง ประชาชนทั่วไป เยาวชนที่เขารวม อบอุนใจ ภูมิใจรูจักคุณคา อําเภอภูเวียง

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เด็กในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน ในเขตพื้นที่อําเภอภูเวียง กิจกรรม ของตนเอง (สํานักปลัดฯ)

ภูเวียง) 2.เพื่อใหเด็กกลาคิด กลา 2.เด็กและเยาวชน 2.ประชาชน หนวยงานตาง ๆ

แสดงออกในสิ่งที่ดี ไดรับสาระและ ไดตระหนักและเห็นความ

3.เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความรัก ความสนุกสนาน สําคัญของเด็กและเยาวชน

และพัฒนาตนเอง จากการจัด

4.เพื่อสงเสริมเด็กใหรูรักสามัคคี กิจกรรมวันเด็ก

6 เขาคายชมรมผูสูงอายุประจําป 2560  -ใหความสําคัญกับผูสูงอายุ  -ชมรมผูสูงอายุดอกคูณและ 100,000          -                 -                รอยละของผูสูง  -ทําใหเกิดการพัฒนาดาน โรงพยาบาล

(อุดหนุนโรงพยาบาลศูนยขอนแกน) และสรางความเขมแข็งของ อาสาเมตตาธรรม อายุที่เขารวม ศีลธรรม จริยธรรม และพัฒนา ศูนยขอนแกน

สังคม  -ชมรมผูรักษสุขภาพ จิตใจใหเกิดความสุขตามวัย (สํานักปลัดฯ)

 -เพื่อใหเกิดกระบวนการ เทศบาลนครขอนแกน  -เพื่อเปนการสรางความ

เรียนรูกับผูสูงอายุ และอยูใน  -แกนนํากลุมออกกําลังกาย ปรองดอง สมานฉันท ระหวาง

สังคมอยางมีความสุข และ ชุมชน และผูสูงอายุภายใน

ปลอดภัย เขตอําเภอน้ําพอง

 -เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุ เชน การออกกําลัง

กาย การนั่งสมาธิ ฯลฯ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการสงเสริมคุณธรรม เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  -จัดอบรมการฝกปฏิบัติ 200,000 -                    -                   จํานวนเด็กและ  -เด็กและเยาวชนเกิดความ ที่ทําการ

จริยธรรม อําเภอภูเวียง ใหแกเด็ก เยาวชน และ ธรรม ระยะเวลา 3 วัน เยาวชนที่เขารวม อบอุนใจ ภูมิใจรูจักคุณคา ปกครองอําเภอ

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง ประชาชนทั่วไป กิจกรรม ของตนเอง ภูเวียง

อําเภอภูเวียง) สํานักการศึกษาฯ

8 โครงการรดน้ําขอพรผูสูงอายุ 1.เพื่อสงเสริมสืบสานขนบ  -จัดกิจกรรมรดน้ําขอพร 100,000          -                 -                จํานวนผูเขารวม  -ประชาชนไดรวมกิจกรรมวัน สภาวัฒนธรรม

วันสงกรานต ธรรมเนียมประเพณีของ ผูสูงอายุ จํานวน 800 คน กิจกรรมไมนอย ผูสูงอายุ อ.หนองนาคํา

(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ ทองถิ่น จาก 3 ตําบลในเขตอําเภอ กวารอยละ 80  - ประชาชนไดแสดงมุทิตาจิต สํานักการศึกษาฯ

หนองนาคํา) 2.เพื่อสรางจิตสํานึกให บุตร หนองนาคํา กตัญูกตเวทิตา

หลาน ไดรวมแสดงความ

กตัญูกตเวที รดน้ําขอพร

ผูสูงอายุ

9 วันวิสาขบูชาโลก 1.เพื่อใหประชาชนไดรวม  -จัดกิจกรรมทําบุญ 20,000           -                 -                จํานวนผูเขารวม  -ประชาชนไดทําบุญ สภาวัฒนธรรม

(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ ทําบุญ ตักบาตร เวียนเทียน ตักบาตร ปฏิบัติธรรม กิจกรรมไมนอย ตักบาตร และเวียนเทียน อ.หนองนาคํา

หนองนาคํา) 2.ประชาชนไดปฏิบัติพิธี ณ วัดศรีบุญเรือง บาน กวารอยละ 80 พรอมทั้งปฏิบัติธรรม ถือศีล สํานักการศึกษาฯ

พุทธบูชา ระลึกถึงพระพุทธคุณ หนองนาคํา อ.หนองนาคํา

ของพระพุทธเจา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

10 วันเขาพรรษา 1.เพื่อใหประชาชนไดรวม  -จัดกิจกรรมแหเทียนพรรษา 20,000           -                 -                จํานวนผูเขารวม  -ประชาชนไดทําบุญ สภาวัฒนธรรม

(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ ทําบุญ ตักบาตร ถวายเทียน ถวายเทียนพรรษา ผาอาบ กิจกรรมไมนอย ตักบาตร ถวายเทียน ผาอาบ อ.หนองนาคํา

หนองนาคํา) ผาอาบน้ําฝน จํานวน 29 วัด น้ําฝน โดยนิมนตพระจํานวน กวารอยละ 80 น้ําฝน และไดปฏิบัติธรรมถือศีล สํานักการศึกษาฯ

2.ประชาชนไดปฏิบัติธรรม 29 วัด ๆ ละ 1 รูป

ถือศีล รวมถวายเทียนพรรษา

11 สรางชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ําใจ 1.เพื่อสงเสริมจิตสํานึกแก ประชาชนในเขตพื้นที่ 200,000          -                 -                จํานวนผูเขารวม  -ประชาชนมีจิตสาธารณะและ ที่ทําการปกครอง

สรางวิถีไทยสามัคคี ประจําป 2560 ประชาชนในชุมชน อําเภอโนนศิลา จํานวน กิจกรรมไมนอย เกิดความรักสามัคคี อําเภอโนนศิลา

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 2.เสริมสรางความสามัคคี 46 หมูบาน กวารอยละ 80 สํานักการศึกษาฯ

โนนศิลา) ของประชาชนในชุมชน

1,660,000      800,000         800,000        รวม  11  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 สงเสริมกิจการสาธารณสุข 1.เพื่อปองกัน ควบคุมโรคระบาด เด็ก/เยาวชน และประชาชน 40,000,000       40,000,000       40,000,000       1.จํานวนกิจกรรม 1.ประชาชนในพื้นที่จังหวัด สํานักปลัดฯ

และโรครายแรงตาง ๆ ไมให ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน การเฝาระวัง ปองกัน ขอนแกนไดรับการปองกัน

มีการแพรระบาดในเขตพื้นที่  โรคติดตอไมแพร โรคระบาดและโรครายตาง ๆ

จังหวัดขอนแกน ระบาด มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

2.เพื่อปองกันไมใหเกิดความ ๒.จํานวนภาคี 2.ไดรับความรูเกี่ยวกับการดูแล

เสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน เครือขายที่สนับสนุน สุขภาพเบื้องตน รูจักการ

ของประชาชน การจัดกิจกรรม ปองกันโรคระบาดตาง ๆ

3.เพื่อคุมครองสุขภาพและ การเฝาระวัง ปองกัน 3.จํานวนการตั้งครรภไมพรอม

คุณภาพที่ดีของประชาชน ที่เกิดจากพฤติกรรม ของเด็ก/เยาวชนในจังหวัด

4.เพื่อปองกันการตั้งครรภ อันไมพึงประสงค ขอนแกนลดลง

ไมพรอมของเด็กและเยาวชน

ในจังหวัดขอนแกน

2 คาปวยการสําหรับอาสาสมัคร  -เพื่อจายเปนคาปวยการ  -ผูนําชุมชนที่ปฏิบัติงาน 282,600,000     282,600,000     282,600,000     ความพึงพอใจ  -ผูนําชุมชนดานสาธารณสุข สํานักปลัดฯ

สาธารณสุขประจําหมูบาน สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุข ดานสาธารณสุข อสม. ของผูรับบริการ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

ประจําหมูบาน (อสม.) ใน การสาธารณสุขมายิ่งขึ้น

เขตจังหวัดขอนแกน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร  -เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข 1,660,000        -                  -                 มีการพัฒนา สามารถเพิ่มศักยภาพและ สนง.สาธารณสุข

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และประสิทธิภาพการ ประจําหมูบานในเขตพื้นที่ ศักยภาพ อสม. ประสิทธิภาพของอาสาสมัคร จังหวัดขอนแกน

จังหวัดขอนแกน ประจําป 2559 ดําเนินงานของอาสาสมัคร จังหวัดขอนแกน ครบตามเกณฑ สาธารณสุข (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดขอนแกน)

4 การพัฒนารูปแบบการบริการที่  -เพื่อพัฒนาระบบการดูแล ผูปวยภาวะปากแหวง 300,000           -                  -                 รอยละ 80 ของ  -ผูปวยภาวะปากแหวง มูลนิธิตะวันฉายฯ

สมบูรณแบบเพื่อการดูแลผูปวยภาวะ รักษาและผาตัดผูปวย เพดานโหวและความพิการ ผูปวยฯ ไดรับการ เพดานโหวและความพิการ (สํานักปลัดฯ)

ปากแหวงเพดานโหวและความพิการ ปากแหวงเพดานโหวและ ทางใบหนาในจังหวัด รักษาอยางเปน ทางใบหนาในจังหวัดขอนแกน

แตกําเนิดของศรีษะและใบหนาใน พิการทางใบหนาใหมีความ ขอนแกน ระบบ ไดรับการรักษาอยางเปนระบบ

พื้นที่จังหวัดขอนแกน สมบูรณแบบครอบคลุม

(อุดหนุนมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผูปวย

ปากแหลง เพดานโหวและพิการ

ทางศรีษะและใบหนา)

5 "AED กระตุกหัวใจ เพื่อชาว 1.เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของ หนวยงานภาครัฐ 1,646,400        -                  -                 รอยละ 80 ของ  -การฟนคืนชีพของผูที่มีภาวะ มูลนิธิการแพทย

ขอนแกน Season 2" ผูที่มีภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ผูปวยฯ ไดรับการ หัวใจเตนผิดจังหวัด หัวใจ ฉุกเฉินจังหวัด

(อุดหนุนมูลนิธิการแพทยฉุกเฉิน หัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาล ในจังหวัดขอนแกน รักษาอยางเปน หยุดเตน ที่ชวยดวยเครื่อง ขอนแกน

จังหวัดขอนแกน) 2.เพื่อใหความรูแกประชาชน ระบบ กระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ (สํานักปลัดฯ)

ในพื้นที่ที่มีการติดตั้งเครื่อง นอกโรงพยาบาล

กระตุกหัวใจไฟฟา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน  -เพื่อใหมีรถพยาบาลฉุกเฉิน 1.รถพยาบาลฉุกเฉินพรอม 2,665,000        -                  -                 ผูปวยในเขต  -ผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินเรงดวน โรงพยาบาลพล

พรอมอุปกรณชวยชีวิตและเครื่อง พรอมอุปกรณชวยชีวิตพรอมใช อุปกรณชวยชีวิตติดตั้งบนรถ อําเภอพลและ ไดรับการชวยเหลือพรอมนําสง (สํานักปลัดฯ)

กระตุกหัวใจดวยไฟฟา และเพียงพอตอการใหบริการ พยาบาล 1 คัน ใกลเคียง รอยละ โดยรถพยาบาล รวดเร็ว

Telemedicine ตลอด 24 ชั่วโมง 2.เครื่องกระตุกหัวใจดวย 90 ไดรับความ ทันเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

(อุดหนุนโรงพยาบาลพล)  -สามารถบริการรับและสงตอ ไฟฟาแบบ 2 เฟส พึงพอใจในการรับ

ผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน Telemedicine  1 เครื่อง บริการ

เรงดวน รวดเร็ว ทันเวลา

7 โครงการจัดหาครุภัณฑการแพทย  -เพื่อชวยเหลือผูปวยโรค 1.เครื่องใหยาแกปวด 94,500            -                  -                 ผูปวยในเขต  -ผูปวยไดรับการดูแลรักษา โรงพยาบาลชนบท

(อุดหนุนโรงพยาบาลชนบท) มะเร็งทอน้ําดี อยางแรง (Syring driver) อําเภอชนบท และ โดยอุปกรณทางการแพทย (สํานักปลัดฯ)

 -เพื่อใหผูปวยไดรับความ 2.เครื่องผลิตออกซิเจน ใกลเคียงไดรับ ที่ทันสมัยทําใหไดรับความ

เจ็บปวดนอยที่สุด ขนาด 10 ลิตร ความดูแลรักษา เจ็บปวดนอยลง

โดยอุปกรณ

ทางการแพทย

ที่ทันสมัย

รอยละ 90
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน  -เพื่อใหมีรถพยาบาลฉุกเฉิน รถพยาบาลฉุกเฉินพรอม 2,000,000        -                  -                 ผูปวยในเขต  -ผูปวยไดรับการดูแลรักษา โรงพยาบาลพระยืน

พรอมอุปกรณชวยชีวิต โรงพยาบาล พรอมอุปกรณชวยชีวิต อุปกรณชวยชีวิตติดตั้ง อําเภอพระยืน โดยอุปกรณทางการแพทย (สํานักปลัดฯ)

พระยืน จังหวัดขอนแกน พรอมใชและเพียงพอตอการ บนรถพยาบาล และใกลเคียงไดรับ ที่ทันสมัยทําใหมีอัตราการ

(อุดหนุนโรงพยาบาลพระยืน) ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ความดูแลรักษา รอดชีวิตสูง

 -เพื่อใหบริการรับสงตอ โดยอุปกรณ

ผูปวยอุบัติเหตุ และผูปวย ทางการแพทย

ฉุกเฉินเรงดวน ที่ทันสมัย

รอยละ 90

9 จัดซื้อเครื่องชวยหายใจชนิดควบคุม 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษา  -เครื่องชวยหายใจชนิด 200,000           -                  -                 ผูปวยในเขต 1.เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลพระยืน

ดวยความดัน พยาบาลผูปวยที่มีความจําเปน ควบคุมความดัน จํานวน อําเภอพระยืน ในการรักษาพยาบาลผูปวย (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนโรงพยาบาลพระยืน) ตองใชเครื่องชวยหายใจ 1 เครื่อง และใกลเคียงไดรับ ที่มีความจําเปนตองใชเครื่อง

2.เพื่อใหผูปวยที่มีความจําเปน ความดูแลรักษา ชวยหายใจ

ตองใชเครื่องชวยหายใจไดรับ โดยอุปกรณ 2.ผูปวยที่มีความจําเปนตอง

การดูแลรักษาพยาบาล ทางการแพทย ใชเครื่องชวยหายใจไดรับการ

อยางมีประสิทธิภาพ ที่ทันสมัย ดูแลอยางตอเนื่องถูกตอง

รอยละ 90 เหมาะสม
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

10 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 1.เพื่อใหประชาชนไดรับการ   -รถพยาบาลพรอมอุปกรณ 2,000,000        -                  -                 ผูปวยในเขต  -ผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินเรงดวน โรงพยาบาล

เพื่อพัฒนาบริการดานการรักษา วินิจฉัย การรักษาที่รวดเร็ว พรอมเครื่องชวยหายใจ อําเภอมัญจาคีรี ไดรับการชวยเหลือพรอมนําสง มัญจาคีรี

พยาบาล โรงพยาบาลมัญจาคีรี ทันเวลา และเครื่องกระตุกหัวใจ และใกลเคียง โดยรถพยาบาล รวดเร็ว (สํานักปลัดฯ)

ป 2560 2.เพื่อลดปญหาภาวะ รอยละ 90 ไดรับ ทันเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

(อุดหนุนโรงพยาบาลมัญจาคีรี) แทรกซอนในผูปวยทั่วไป และ ความพึงพอใจใน

ผูปวยฉุกเฉินไมใหรุนแรง การรับบริการ

3.เพื่อพัฒนาบริการสาธารณสุข

11 อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม 1.เพื่อใหประชาชนและชุมชน  -อาสาสมัครประจําหมูบาน 450,000           -                  -                 ผูปวยในเขต  -ผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินเรงดวน โรงพยาบาล

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เกิดความรู ความเขาใจในการ แกนนําสุขภาพภาคประชาชน อําเภอมัญจาคีรี ไดรับการชวยเหลือพรอมนําสง มัญจาคีรี

เชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุข สรางสุขภาพ ในเขตอําเภอเปอยนอย และใกลเคียง โดยรถพยาบาล รวดเร็ว (สํานักปลัดฯ)

ประจําหมูบานในการสงเสริม 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสา 4 ตําบล 32 หมูบาน จํานวน รอยละ 90 ไดรับ ทันเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

สุขภาพและควบคุมปองกันโรค สมัครสาธารณสุข ใหมีความรู 400 คน ความพึงพอใจใน

อําเภอเปอยนอย จ.ขอนแกน และทักษะมากยิ่งขึ้น การรับบริการ

ประจําป 2560 3.เพื่อสงเสริมและเพิ่ม
(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข ประสิทธิภาพในการดําเนิน
อําเภอเปอยนอย) กิจกรรมสาธารณสุขตาง ๆ

ในระดับพื้นที่ใหดียิ่งขึ้น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

12 โครงการรณรงครวมพลังสราง 1.เพื่อเชิดชูเกียรติสงเสริม  อสม.ในเขตพื้นที่อําเภอ 50,000            -                  -                 รอยละของผูเขา 1.ประชาชนและชุมชนมีความ สนง.สาธารณสุข

สุขภาพ วัน อสม.แหงชาติ อําเภอ ความรัก ความสามัคคี และ ภูเวียง จํานวน 1,416 คน รวมกิจกรรม รู ความเขาใจและตื่นตัว อําเภอภูเวียง

ภูเวียง ประจําป 2560 เปนขวัญกําลังใจแก อสม. ตระหนักในการสรางสุขภาพ (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข 2.เพื่อรณรงคความรูดาน 2.อาสาสมัครสาธารณสุขไดรับ

อําเภอภูเวียง) สาธารณสุขตาง ๆ การพัฒนาศักยภาพ มีความรู

3.เพื่อสงเสริมความเขมแข็ง และทักษะมากยิ่งขึ้น

ของชมรม อสม. 3.อาสาสมัครสาธารณสุข

เกิดขวัญและกําลังใจในการ

พัฒนางานสาธารณสุข

13 โครงการสงเสริมศักยภาพองคกร  -เพื่อสงเสริมใหองคกรภาคี 1. แกนนํา PHA 379,800           -                  -                 รอยละของผูเขา  -บุคลากรภาคีเครือขาย สํานักงาน

ภาคีเครือขายในการปองกันแกไข เครือขายความรวมมือเกิด 2. ผูนําชุมชน . รวมกิจกรรม ไดรับการอบรมรวมแลกเปลี่ยน สาธารณสุขจังหวัด

ปญหาเอดสจังหวัดขอนแกน ความเขมแข็ง รวมมือกัน 3. แกนนําเด็กและเยาวชน มุมมองเชิงบวกดานสุขภาวะ ขอนแกน

(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข ปองกันแกไขปญหาสุขภาพ 4. ครูในโรงเรียน ทางเพศ รวมถึงเอชไวอี/เอดส (สํานักปลัดฯ)

จังหวัดขอนแกน) และเอชไอวี/เอดส พื้นที่ 5. รพ.สต., รพ.ชุมชน

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1.เพื่อใหทุกครัวเรือนมี  -อาสาสมัครสาธารณสุข 200,000           -                  -                 รอยละของผูเขา  -ประชาชนสามารถดูแล สํานักงาน

ในชุมชนโดย "หมอประจําครอบครัว" "หมอประจําครอบครัว" และแกนนําสุขภาพภาค รวมกิจกรรม สุขภาพตนเองและปรับเปลี่ยน สาธารณสุขจังหวัด

อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 2.เพื่อใหทุกกลุมเปาหมาย ประชาชน ในเขตอําเภอ พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิด อําเภอโนนศิลา

ปงบประมาณ 2560 WE CAN DO เขาถึงบริการ โนนศิลา จํานวน 515 คน โรคไดอยางเหมาะสม (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข สุขภาพและพึ่งตนเองได

อําเภอโนนศิลา) 3.เพื่อพัฒนา นสค. และ อสม.

ปฏิบัติงานรวมกันอยางมี

คุณภาพ

15 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 120,000           -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอกระนวน

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอกระนวน รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอกระนวน  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

อําเภอกระนวน) และผูติดเชื้อ ปกติ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

16 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 80,000            -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอ

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอ รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน เขาสวนกวาง

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ เขาสวนกวาง สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ (สํานักปลัดฯ)

เขาสวนกวาง เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง และผูติดเชื้อ ปกติ

อําเภอเขาสวนกวาง)

17 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 60,000            -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอ

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอ รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน โคกโพธิ์ไชย

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอโคกโพธิ์ไชย  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ โคกโพธิ์ไชย สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

อําเภอโคกโพธิ์ไชย) และผูติดเชื้อ ปกติ

18 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 100,000           -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอชนบท

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอชนบท รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอชนบท  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

อําเภอชนบท) และผูติดเชื้อ ปกติ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

19 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 260,000           -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอชุมแพ

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอชุมแพ รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอชุมแพ  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

อําเภอชุมแพ) และผูติดเชื้อ ปกติ

20 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 60,000            -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอซําสูง

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอซําสูง รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอซําสูง  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

อําเภอซําสูง) และผูติดเชื้อ ปกติ

21 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 200,000           -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอน้ําพอง

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอน้ําพอง รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอน้ําพอง  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

อําเภอน้ําพอง) และผูติดเชื้อ ปกติ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

22 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 80,000            -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอโนนศิลา

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอโนนศิลา รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอโนนศิลา  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

โนนศิลา) และผูติดเชื้อ ปกติ

เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย

และผูติดเชื้อ

23 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 150,000           -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอบานไผ

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอบานไผ รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอบานไผ  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

บานไผ) และผูติดเชื้อ ปกติ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

24 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 100,000           -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอบานฝาง

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอบานฝาง รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอบานฝาง  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

บานฝาง) และผูติดเชื้อ ปกติ

25 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 100,000           -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอบานแฮด

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอบานแฮด รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอบานแฮด  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

บานแฮด) และผูติดเชื้อ ปกติ

26 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 100,000           -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอเปอยนอย

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอเปอยนอย รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอเปอยนอย  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

เปอยนอย) และผูติดเชื้อ ปกติ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

27 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 60,000            -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอพระยืน

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอพระยืน รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอพระยืน  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

พระยืน) และผูติดเชื้อ ปกติ

28 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 200,000           -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอพล

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอพล รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอพล  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

พล) และผูติดเชื้อ ปกติ

29 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 60,000            -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอภูผามาน

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอภูผามาน รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอภูผามาน  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

ภูผามาน) และผูติดเชื้อ ปกติ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

30 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 120,000           -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอภูเวียง

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอภูเวียง รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอภูเวียง  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

ภูเวียง) และผูติดเชื้อ ปกติ

31 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 100,000           -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอมัญจาคีรี

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอมัญจาคีรี รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอมัญจาคีรี  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

มัญจาคีรี) และผูติดเชื้อ ปกติ

32 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 270,000           -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอเมือง

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอเมือง รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน ขอนแกน

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอเมือง  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ ขอนแกน สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ (สํานักปลัดฯ)

ขอนแกน เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ และผูติดเชื้อ ปกติ

เมืองขอนแกน)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

33 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 60,000            -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอเวียงเกา

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอเวียงเกา รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอเวียงเกา  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

เวียงเกา) และผูติดเชื้อ ปกติ

34 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 60,000            -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอแวงนอย

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอแวงนอย รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอแวงนอย  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

แวงนอย) และผูติดเชื้อ ปกติ

35 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 100,000           -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอแวงใหญ

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอแวงใหญ รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอแวงใหญ  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

แวงใหญ) และผูติดเชื้อ ปกติ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

36 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 150,000           -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอสีชมพู

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอสีชมพู รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอสีชมพู  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

สีชมพ)ู และผูติดเชื้อ ปกติ

37 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 60,000            -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอหนองนาคํา

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอหนองนาคํา รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอหนองนาคํา  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

หนองนาคํา) และผูติดเชื้อ ปกติ

38 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 150,000           -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอหนองเรือ

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอหนองเรือ รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอหนองเรือ  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

หนองเรือ) และผูติดเชื้อ ปกติ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

39 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 100,000           -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภอ

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภอ รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน หนองสองหอง

และผูติดเชื้อ HIV อําเภอ  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ หนองสองหอง สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ (สํานักปลัดฯ)

หนองสองหอง เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ และผูติดเชื้อ ปกติ

หนองสองหอง)

40 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  -เพื่อสรางเครือขายการ ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ 100,000           -                  -                 ผูปวยและผูติดเชื้อ  -เกิดการประสานงานเครือขาย ที่ทําการปกครอง

งานของศูนยเฉลิมพระเกียรติ ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวย HIV และครอบครัวภายใน รอยละ 100 ได การชวยเหลือทางสังคมแก อําเภออุบลรัตน

เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส โรคเอดส และผูติดเชื้อ HIV เขตพื้นที่อําเภออุบลรัตน รับการชวยเหลือ ผูปวยอยางชัดเจน (สํานักปลัดฯ)

และผูติดเชื้อ HIV อําเภออุบลรัตน  -ลดจํานวนผูติดเชื้อและ สามารถอยูใน  -ผูปวยมีกําลังใจสามารถ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เสริมสรางกําลังใจแกผูปวย สังคมไดอยาง อยูในสังคมไดอยางปกติ

อุบลรัตน) และผูติดเชื้อ ปกติ

41 กิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข  -เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข 100,000           -                  -                 มีการพัฒนา สามารถเพิ่มศักยภาพและ สนง.สาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) และประสิทธิภาพการ ประจําหมูบานในเขตพื้นที่ ศักยภาพ อสม. ประสิทธิภาพของอาสาสมัคร จังหวัดขอนแกน

(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข ดําเนินงานของอาสาสมัคร จังหวัดขอนแกน ครบตามเกณฑ สาธารณสุข (สํานักปลัดฯ)

จังหวัดขอนแกน)

337,345,700 322,600,000 322,600,000 รวม 41 โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการรณรงคปองกันและ 1.เพื่อใหประชาชนในจังหวัด จัดอบรม/กิจกรรมรณรงค 1,600,000          1,600,000        1,600,000      จํานวนผูที่ ประชาชนในจังหวัดขอนแกน สํานักปลัดฯ

ปราบปรามยาเสพติด ขอนแกนมีความรู ความเขาใจ ใหความรูเกี่ยวกับสิ่งเสพติด เกี่ยวของกับ มีความรูและตระหนักถึงภัย

โทษและพิษภัยจากบุหรี่ สุรา ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน ยาเสพติดลดลง ของยาเสพติด

ยาเสพติด ทั้ง 26 อําเภอ

2.เพื่อใหประชาชนในจังหวัด

ขอนแกน รูจักวิธีการ

หลีกเลี่ยงจากบุหรี่ สุรา และ

ยาเสพติด

3.ประชาชนใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนอยางเหมาะสม

กับวัย

2 โครงการปองกันยาเสพติดในชุมชน  -เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมใน ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัด 300,000             300,000          300,000        จํานวนชุมชน คนในชุมชนรวมมือกันในการ สํานักปลัดฯ

การแจงเบาะแส เพื่อเปนการ ขอนแกน ที่เกี่ยวของกับ ปองกันยาเสพติดใหลดลง

ปองกันและปราบปรามยา ยาเสพติดลดลง ในชุมชน

เสพติดไมใหมีในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการสงเสริมสถานศึกษาดีเดน เพื่อรณรงคและปองกัน จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน 100,000 100,000 100,000 - รอยละของผูมี  -สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษาฯ

ในการณรงคปองกันยาเสพติด ยาเสพติดภายในโรงเรียน ยาเสพติดในโรงเรียน พฤติกรรมเสี่ยง มีการรณรงคในการปองกัน

ในสังกัด - ผลการประเมิน ยาเสพติดทุกประเภท

คุณภาพภายใน  -นักเรียนในสังกัดไมยุงเกี่ยว

ตามมาตรฐาน กับยาเสพติด

การจัดการศึกษา

ของโรงเรียนใน

สังกัด อปท.

4 โครงการรณรงคปองกัน เพื่อรณรงคและปองกัน จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน - รอยละของผูมี  -สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษาฯ

ยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดภายในโรงเรียน ยาเสพติดในโรงเรียน ดังนี้ พฤติกรรมเสี่ยง มีการรณรงคในการปองกัน

ในสังกัด - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 15,000 15,000 15,000 - ผลการประเมิน ยาเสพติดทุกประเภท

- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 15,000 15,000 15,000 คุณภาพภายในตาม  -นักเรียนในสังกัดไมยุงเกี่ยว

- ร.ร. บานคูขาดฯ 15,000 15,000 15,000 มาตรฐานการจัดการ กับยาเสพติด

- 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
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการรณรงคปองกัน - ร.ร. หนองโนประชาสรรค 15,000 15,000 15,000

ยาเสพติดในสถานศึกษา (ตอ) - ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 15,000 15,000 15,000

- 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

5 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  -เยาวชนและประชาชนในเขต เยาวชนและประชาชน 1,000,000          -                 -              จํานวนผูเกี่ยวของ ประชาชนในจังหวัดขอนแกน ที่ทําการปกครอง

ประจําป 2560 จังหวัดขอนแกน มีความรู ภายในเขตจังหวัด กับยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิต จังหวัดขอนแกน

(อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด ความเขาใจถึงโทษและพิษภัย ขอนแกน ลดลง และทรัพยสิน และมีความ (สํานักปลัดฯ)

ขอนแกน) (ศอ.ปส.จ.ขก.) ของยาเสพติด สงบสุข
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการอบรมอาสาสมัครตอตาน 1.เพื่อใหสมาชิกอาสาสมัคร  -จัดอบรมสมาชิกอาสาสมัคร 200,000             -                 -              จํานวนผูเขารวม  -เกิดเครือขายความรวมมือ สถานีตํารวจภูธร

ยาเสพติด ตอตานยาเสพติดไดเพิ่มพูน ตอตานยาเสพติด อบรม การแกไขปญหายาเสพติด ชุมแพ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชุมแพ) ความรูและเรียนรูเทคโนโลยี และอาชญากรรมในชุมชน (สํานักปลัดฯ)

ใหม ๆ ในการปองกันปราบ

ปรามยาเสพติด และ

อาชญากรรม

2.เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง

ชวยลดปญหายาเสพติดและ

อาชญากรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

7 จัดหากลอง ซีซีทีวี  -เพื่อใหมีอุปกรณที่ทันสมัย  -จัดหากลองซีซีทีวี 150,000             -                 -              รอยละความ  -ประชาชนมีความอุนใจ สถานีตํารวจภูธร

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรพล) ทําใหบริเวณที่เปนจุดเสี่ยงภัย พึงพอใจของ ในบริเวณที่เปนจุดเสี่ยง พล

มีความปลอดภัยมากขึ้น ประชาชน (สํานักปลัดฯ)
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

8 ฝกอบรมเยาวชนสัมพันธตาน 1.เพื่อใหเด็ก นักเรียน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 200,000             -                 -              จํานวนผูเขารวม 1.ประชาชน นักเรียน เยาวชน สถานีตํารวจ

ยาเสพติด ประจําป 2560 มีจิตสํานึกในการมีสวนรวม ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ อบรม มีจิตสํานึกในการมีสวนรวม ภูธรบานไผ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ) ในการแกปญหาอาชญากรรม อําเภอบานไผ จํานวน ในการแกปญหาอาชญากรรม (สํานักปลัดฯ)

ยาเสพติด 500 คน ยาเสพติด และปญหารการ

2.เพื่อแสวงหาแนวรวมในการ จราจร

ปองกันปราบปราม 2.ความปลอดภัยในชีวิตและ

อาชญากรรมยาเสพติด ทรัพยสินของประชาชน

9 ฝกอบรมสมาชิกแจงขาวอาชญากรรม 1.เพื่อแสวงหาแนวรวมในการ  -ประชาชนในพื้นที่อําเภอ 300,000             -                 -              จํานวนผูเขารวม 1.ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ สถานีตํารวจ

ตานยาเสพติด ประจําป 2560 หาขอมูลขาวสาร บานไผ จํานวน 40 คน อบรม อาชญากรรม ยาเสพติด จาก ภูธรบานไผ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ) 2.เพื่อใหอาสาสมัคร สมาชิก สมาชิกในการปฏิบัติงานอยาง (สํานักปลัดฯ)

แจงขาวมีการประสานปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ

กับหนวยงานอื่นอยางมี 2.ประชาชนเขามาชวยเหลือ

ประสิทธิภาพ สนับสนุนกิจการตํารวจ

3.เพื่อสงเสริมใหประชาชน มากยิ่งขึ้น

เขามาชวยเหลือสนับสนุน

กิจการตํารวจมากยิ่งขึ้น



1-27
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

10 ฝกอบรมอาสาสมัครเครือขายปองกัน 1.เสริมสรางพลังเครือขาย  -ประชาชนในพื้นที่อําเภอ 300,000             -                 -              จํานวนผูเขารวม 1.มีแนวพลังเครือขายในการ สถานีตํารวจ

อาชญากรรมตานยาเสพติด ในการปองกันปราบปราม บานไผ จํานวน 40 คน อบรม ปองกันปราบปราม ภูธรบานไผ

ประจําป 2560 อาชญากรรมยาเสพติด อาชญากรรมยาเสพติดมากขึ้น (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ) 2.พลังอาสาสมัครเครือขายภาค 2.พลังอาสาสมัครเครือขาย

ประชาชนเปนแนวรวมที่มี ภาคประชาชนสามารถทําการ

ประสิทธิภาพในการปองกัน รวมกับตํารวจและหนวยงาน

ปราบปรามอาชญากรรม ภาครัฐไดเปนอยางดีในการ

ยาเสพติดในชุมชน หมูบาน ปองกันปราบปรามอาชญากรรม

ยาเสพติด อุบัติภัยตาง ๆ

11 เพิ่มพูนประสิทธิภาพผูนําชุมชนในการ  -เพื่อใหผูนําชุมชนทุกกลุม  -ผูนําชุมชน ตลอดจน 300,000             -                 -              จํานวนผูเขารวม  -ผูนําชุมชน ผูนําทุกกลุม ที่ทําการปกครอง

แกไขปญหายาเสพติด อําเภอเมือง ไดมีความรู ความเขาใจ ในการ จิตอาสา อาสาสมัคร อบรม อาชีพในชุมชน มีความรู อําเภอเมือง

ขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2560 ปฏิบัติหนาที่ปองกันและแกไข รวม 360 คน ความเขาใจในการปฏิบัติ ขอนแกน

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ปญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบล หนาที่ปองกันและแกไขปญหา (สํานักปลัดฯ)

เมืองขอนแกน) หมูบาน ยาเสพติดในพื้นที่ตําบล

 -เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ หมูบาน อยางมีประสิทธิภาพ

ไดมีสวนรวมในการเฝาระวัง  -สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

ปองกันและแกไขปญหา ในการดําเนินงานปองกันและ

ยาเสพติดในพื้นที่รวมกัน แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่

ไดอยางเห็นผลชัดเจน
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

12 ฝกอบรมอาสาสมัครเครือขาย  -เพื่อใชกลไกการทํางานของ ประชาชนในเขตพื้นที่ 200,000             -                 -              จํานวนผูเขารวม  -ทําใหประชาชนในพื้นที่ สถานีตํารวจภูธร

นักเรียน นักศึกษา ตานภัย ตํารวจ รวมกับชุมชนในการ อําเภอบานไผ อบรม อําเภอบานไผ มีสวนรวมใน บานไผ

อาชญากรรม ยาเสพติด ประจําป สรางเครือขายเพื่อเอาชนะ การสรางชุมชนใหเขมแข็ง (สํานักปลัดฯ)

งบประมาณ 2560 ยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน ประชาชนมีสวนรวมและให

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ)  -เพื่อเปนการสรางแหลงขาว ความสําคัญในการปองกันและ

ใหขอมูลขาวสารกับเจาหนาที่ ปราบปรามยาเสพติดมากขึ้น

ของรัฐ  -ทําใหจํานวนผูจําหนาย ผูคา

 -เพื่อลดจํานวนผูเสพยาเสพติด ผูขนสงลําเลียง และปริมาณ

ในพื้นที่ใหเหลือนอยที่สุด ยาเสพติดในพื้นที่ลดลง

หรือไมมีเลย

13 แขงขันกีฬาขอนแกนตานภัย 1.เพื่อเปนกิจกรรมในการ ประชาชน อาสาสมัคร 1,600,000          -                 -              รอยละ 80 ของ 1.ประชาชนมีความตื่นตัวที่จะ ตํารวจภูธร

ยาเสพติด" รณรงคตอตานยาเสพติด ตํารวจ ครอบครัวตํารวจใน ผูเขารวมโครงการ รณรงคในการตอตานยาเสพติด จังหวัดขอนแกน

(อุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน) 2.เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ พื้นที่ของทุกสถานีตํารวจ รวมกับตํารวจ (สํานักปลัดฯ)

ที่ดีและความปรองดอง ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด 2.ขาราชการตํารวจ หนวยงาน

สมานฉันทระหวางขาราชการ ขอนแกน ราชการและประชาชนในพื้นที่

ตํารวจ หนวยงานราชการ มีความผูกพัน และความ

และประชาชนในพื้นที่ สัมพันธที่ดี 

3.เพื่อสงเสริมสุขภาพทาง 3.ขาราชการตํารวจและ

รางกายและสรางความสามัคคี ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพ

ในหมูคณะและแสวงหาความ รางกายแข็งแรง สมบูรณ

รวมมือกับประชาชน และมีจิตใจที่ดีสามารถอยูใน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

14 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1.เพื่อใหเยาวชนและประชาชน นายอําเภอ ปลัดอําเภอ 80,000              -                 -              รอยละ 80 ของ 1.สามารถคนหา จับกุม ที่ทําการปกครอง

และทรัพยากรธรรมชาติ รวมแกปญหายาเสพติดและ เจาหนาที่ปกครอง สมาชิก ผูเขารวมโครงการ ปราบปราม ตรวจยึด ผูกระทํา อําเภอเวียงเกา

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน อส. กํานัน ผูใหญบาน ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและ (สํานักปลัดฯ)

เวียงเกา) อยางชัดเจน แพทยประจําตําบล ทรัพยากรธรรมชาติ

2.เพื่อคนหา จับกุม ตรวจยึด สารวัตรกํานัน และผูชวย 2.ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น

ปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยว ผูใหญบานในพื้นที่อําเภอ ศรัทธา ถึงความมุงมั่นของ

กับยาเสพติดและทรัพยากร เวียงเกา จํานวน 145 คน ภาครัฐในการดําเนินงาน

ธรรมชาติ

15 เยาวชนรุนใหม ตานภัยยาเสพติด  -เพื่อเสริมสรางความเขาใจ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 100,000             -                 -              จํานวนผูเขารวม  -ตํารวจกับประชาชนมีความ ที่ทําการ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ และทัศนคติที่ดีตอกันระหวาง ในพื้นที่อําเภอหนองนาคํา อบรม เขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอกัน ปกครองอําเภอ

หนองนาคํา) เจาหนาที่ตํารวจกับประชาชน  -เยาวชนเขามาชวยเหลือ หนองนาคํา

ในพื้นที่ สนับสนุนกิจการตํารวจมาก (สํานักปลัดฯ)

 -เพื่อแสวงหาความรวมมือ ยิ่งขึ้น

จากเยาวชนในการปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรม 

ยาเสพติด อุบัติภัยตาง ๆ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

16 ฝกอบรมสแกนนําเยาวชนแจงขาว 1.เพื่อใหเยาวชน มีความรู  -นักเรียน นิสิต  นักศึกษา 200,000             -                 -              จํานวนผูเขารวม 1.เยาวชนเกิดความรักใคร สถานีตํารวจ

อาชญากรรมและยาเสพติด เกียวกับการแจงขาว เยาวชน ในเขตพื้นที่ อบรม ปรองดอง สมัครสมาน สามัคคี ภูธรชนบท

ประจําป 2560 อาชญากรรมและยาเสพติด รับผิดชอบของสถานีตํารวจ มีความรูเกียวกับการแจงขาว (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชนบท) 2.เพื่อเพิ่มจํานวนเครือขาย ภูธรชนบท จํานวน 400 คน อาชญากรรม ยาเสพติด

สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม อบายมุข

ใหมากขึ้นและเพียงพอตอ 2.ปญหาอาชญากรรมใน

การชวยเหลืองานดานการ หมูบาน/ชุมชน ที่เกิดขึ้นนอย

ปองกันปราบปราม ลงและหมดไป 

อาชญากรรม ยาเสพติดและ

อบายมุขในพื้นที่

17 หมูบานชุมชนและมวลชนสัมพันธ 1.เพื่อสงเสริมใหประชาชน  -ประชาชนหมูบาน 120,000             -                 -              จํานวนผูเขารวม 1.ประชาชนเกิดความรัก สถานีตํารวจ

สรางภูมิคุมกันยาเสพติดและ เขามามีสวนรวมในการพัฒนา เปาหมายและมวลชน อบรม ความสามัคคี ลดปญหาความ ภูธรโนนศิลา

อาชญากรรม ประจําป 2560 หมูบาน/ชุมชน สัมพันธ ของสถานีตํารวจ แตกแยกของสังคม สํานักปลัดฯ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโนนศิลา) 2.เพื่อรวมศึกษาสภาพปญหา ภูธรโนนศิลา จํานวน 2.ปญหาอาชญากรรมใน

ความเปนอยู ปญหาสังคม 200 คน หมูบาน/ชุมชนที่เกิดขึ้นลด

อาชญากรรมและยาเสพติดที่ นอยลงและหมดไป

เกิดขึ้นในหมูบานและรวมกัน

หาแนวทางแกไข
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

18 ฝกอบรมสมาชิกแจงขาวอาชญากรรม 1.เพื่อใหประชาชนมีความรู  -ผูนําชุมชน ประชาชน 80,000              -                 -              จํานวนผูเขารวม 1.สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม สถานีตํารวจ

และยาเสพติด อําเภอโนนศิลา เกี่ยวกับการขาว อาชญากรรม อาสาสมัครที่อยูในเขต อบรม มีความรูเกี่ยวกับการขาว ภูธรโนนศิลา

ประจําป 2560 ยาเสพติด อบายมุข และ รับผิดชอบของสถานีตํารวจ อาชญากรรม ยาเสพติด สํานักปลัดฯ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโนนศิลา) สามารถแจงขาวสารใหกับ ภูธรโนนศิลา จํานวน อบายมุขและสามารถแจงขาว

เจาหนาที่ไดถูกตอง แมนยํา 200 คน ใหกับเจาหนาที่ไดถูกตอง

และเปนประโยชนตอทาง 2.จํานวนเครือขายสมาชิก

ราชการ แจงขาวอาชญากรรมมีเพียงพอ

2.เพื่อเพิ่มจํานวนเครือขาย ตอการชวยเหลืองานดานการ

สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม ปองกันปราบปราม

ใหเพียงพอตอการชวยเหลือ อาชญากรรม ยาเสพติด 

งานดานการปองกันปราบปราม

อาชญากรรมและยาเสพติด

19 อบรมใหความรูสรางภูมิคุมกัน 1.เพื่อใหกลุมเปาหมายมี  -โรงเรียนในเขตพื้นที่ 100,000             -                 -              จํานวนผูเขารวม 1.เด็กนักเรียนมีความรู ความ สถานีตํารวจ

ยาเสพติดใหกับเด็กนักเรียนใน ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ รับผิดชอบ อบรม เขาใจเกี่ยวกับปญหายาเสพติด ภูธรโนนศิลา

สถานศึกษาประจําป 2560 ปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น 2.นักเรียน นักศึกษา รูจัก สํานักปลัดฯ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโนนศิลา) 2.เพื่อใหกลุมเปาหมายรูจัก ปองกันตนเองใหพนจากปญหา

ปองกันตนเองใหพนภัยจาก ยาเสพติด

ปญหาอาชญากรรม 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

20 อบรมแกนนําเยาวชนคนดีศรีโนนศิลา 1.เพื่อพัฒนาเยาวชนใหมี  -เยาวชนแกนนําจาก 100,000             -                 -              จํานวนผูเขารวม 1.เยาวชนมีความรู ความ สถานีตํารวจ

เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท ความรู ความเขาใจในการรวม หมูบาน/ชุมชนตาง ๆ ใน อบรม เขาใจในการรวมพัฒนาทองถิ่น ภูธรโนนศิลา

ลดอาชญากรรม ยาเสพติด พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เขตอําเภอโนนศิลา จํานวน อยางยั่งยืน สํานักปลัดฯ

ประจําป 2560 2.เพื่อใหเยาวชนเกิดความรัก 250 คน 2.เยาวชนเกิดความรัก ความ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโนนศิลา) ความสามัคคี มีความปรองดอง สมัครสมานสามัคคี มีความ

กันในหมูบาน/ชุมชน ปรองดองกันในหมูบาน/ชุมชน

21 หมูบานชุมชนและมวลชนสัมพันธ 1.เพื่อสงเสริมใหประชาชน 1.บานหญาเครือ ม.6 120,000             -                 -              จํานวนผูเขารวม 1.ประชาชนเกิดความรัก สถานีตํารวจ

สรางภูมิคุมกันยาเสพติดและ เขามามีสวนรวมในการพัฒนา ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท อบรม ความสามัคคี ลดปญหาความ ภูธรชนบท

อาชญากรรม ประจําป 2560 หมูบาน/ชุมชน 2.บานสระแกว ม.4 แตกแยกของสังคม สํานักปลัดฯ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชนบท) 2.เพื่อรวมศึกษาสภาพปญหา ต.บานแทน อ.ชนบท 2.ปญหาอาชญากรรมใน

ความเปนอยู ปญหาสังคม 3.บานดอนหัน ม.6 หมูบาน/ชุมชนที่เกิดขึ้นลด

อาชญากรรมและยาเสพติดที่ ต.หวยแก อ.ชนบท นอยลงและหมดไป

เกิดขึ้นในหมูบานและรวมกัน

หาแนวทางแกไข



1-33

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

22 ฝกอบรมสมาชิกแจงขาวอาชญากรรม 1.เพื่อใหประชาชนมีความรู  -อบรม 2 รุน 80,000              -                 -              จํานวนผูเขารวม 1.สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม สถานีตํารวจ

และยาเสพติด อําเภอชนบท เกี่ยวกับการขาว อาชญากรรม รุนที่ 1 นักเรียน นิสิต อบรม มีความรูเกี่ยวกับการขาว ภูรชนบท

ประจําป 2560 ยาเสพติด อบายมุข และ นักศึกษา จํานวน 100 คย อาชญากรรม ยาเสพติด สํานักปลัดฯ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชนบท) สามารถแจงขาวสารใหกับ รุนที่ 2 ผูนําชุมชน อบายมุขและสามารถแจงขาว

เจาหนาที่ไดถูกตอง แมนยํา ประชาชน อาสาสมัคร ใหกับเจาหนาที่ไดถูกตอง

และเปนประโยชนตอทาง จํานวน 100 คน 2.จํานวนเครือขายสมาชิก

ราชการ แจงขาวอาชญากรรมมีเพียงพอ

2.เพื่อเพิ่มจํานวนเครือขาย ตอการชวยเหลืองานดานการ

สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม ปองกันปราบปราม

ใหเพียงพอตอการชวยเหลือ อาชญากรรม ยาเสพติด 

งานดานการปองกันปราบปราม

อาชญากรรมและยาเสพติด

23 อบรมใหความรูสรางภูมิคุมกัน 1.เพื่อใหกลุมเปาหมายมี  -โรงเรียนขยายโอกาส/ 100,000             -                 -              จํานวนผูเขารวม 1.เด็กนักเรียนมีความรู ความ สถานีตํารวจ

ยาเสพติดใหกับเด็กนักเรียนใน ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ มัธยมปลาย/อาชีวะ ในเขต อบรม เขาใจเกี่ยวกับปญหายาเสพติด ภูธรชนบท

สถานศึกษาประจําป 2560 ปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น พื้นที่รับผิดชอบของสถานี 2.นักเรียน นักศึกษา รูจัก สํานักปลัดฯ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชนบท) 2.เพื่อใหกลุมเปาหมายรูจัก ตํารวจภูธรชนบท ปองกันตนเองใหพนจากปญหา

ปองกันตนเองใหพนภัยจาก ยาเสพติด

ปญหาอาชญากรรม 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

24 อบรมแกนนําเยาวชนคนดีศรีชนบท 1.เพื่อพัฒนาเยาวชนใหมี  -เยาวชนแกนนําจาก 100,000             -                 -              จํานวนผูเขารวม 1.เยาวชนมีความรู ความ สถานีตํารวจ

เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท ความรู ความเขาใจในการรวม หมูบาน/ชุมชนตาง ๆ ใน อบรม เขาใจในการรวมพัฒนาทองถิ่น ภูธรชนบท

ลดอาชญากรรม ยาเสพติด พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เขตอําเภอโนนศิลา จํานวน อยางยั่งยืน สํานักปลัดฯ

ประจําป 2560 2.เพื่อใหเยาวชนเกิดความรัก 250 คน 2.เยาวชนเกิดความรัก ความ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชนบท) ความสามัคคี มีความปรองดอง สมัครสมานสามัคคี มีความ

กันในหมูบาน/ชุมชน ปรองดองกันในหมูบาน/ชุมชน

25 ฝกอบรมเยาวชนมั่นใจ หางไกล  -เพื่อเสริมสรางความเขาใจ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 300,000             -                 -              จํานวนผูเขารวม  -ตํารวจกับประชาชนมีความ สถานีตํารวจ

ยาเสพติด สถานีตํารวจภูธรเปอยนอย และทัศนคติที่ดีตอกันระหวาง ในพื้นที่อําเภอเปอยนอย อบรม เขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอกัน ภูธรเปอยนอย

ประจําป 2560 เจาหนาที่ตํารวจกับประชาชน  -เยาวชนเขามาชวยเหลือ (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเปอยนอย)  -เพื่อแสวงหาความรวมมือ สนับสนุนกิจการตํารวจมาก

จากเยาวชนในการปองกัน ยิ่งขึ้น

ปราบปรามอาชญากรรม 

ยาเสพติด อุบัติภัยตาง ๆ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

26 ฝกอบรมเยาวชนสัมพันธ สราง 1.เพื่อปลูกจิตสํานึกของ  -ยุวชน เยาวชน นักเรียน 200,000             -                 -              จํานวนผูเขารวม 1.ยุวชน เยาวชน นักเรียน สถานีตํารวจ

เครือขายปองกันอาชญากรรมและ นักเรียน เยาวชน เปนพลเมือง นักศึกษาในเขตอําเภอ อบรม นักศึกษา เขาใจหลักการ ภูธรหนอง

ยาเสพติด  ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่น หนองสองหอง ปกครองในระบอบประชา สองหอง

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร ในชาติด ศาสนา พระมหา ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย (สํานักปลัดฯ)

หนองสองหอง) กษัตริย และการปกครองระบบ เปนประมุขอยางถูกตอง

ประชาธิปไตย 2.สามารถลดปญหาอาชญา

2.เพื่อใหนักเรียน เยาวชน กรรมและยาเสพติด และเพิ่ม

รวมมือกับตํารวจในการ ประสิทธิภาพในการปองกัน

ปองกันและปราบปราม และปราบปรามอาชญากรรม

อาชญากรรม และยาเสพติด และยาเสพติดในพื้นที่

27 ฝกอบรมเยาวชนสัมพันธ สราง  -เพื่อเสริมสรางความเขาใจ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 200,000             -                 -              จํานวนผูเขารวม  -ตํารวจกับประชาชนมีความ สถานีตํารวจ

เครือขายปองกันอาชญากรรมและ และทัศนคติที่ดีตอกันระหวาง ในพื้นที่อําเภอชนบท อบรม เขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอกัน ภูธรชนบท

ยาเสพติด  เจาหนาที่ตํารวจกับประชาชน จํานวน 500 คน  -เยาวชนเขามาชวยเหลือ (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชนบท)  -เพื่อแสวงหาความรวมมือ สนับสนุนกิจการตํารวจมาก

จากเยาวชนในการปองกัน ยิ่งขึ้น

ปราบปรามอาชญากรรม 

ยาเสพติด อุบัติภัยตาง ๆ

8,415,000      2,285,000    2,285,000  รวม 27 โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการแขงขันฟุตบอลภูพาน 1.เพื่อสงเสริมนักกีฬาฟุตบอล 1.จัดเตรียมทีมนักกีฬา 400,000          400,000          400,000         ไดรับรางวัล 1.ประชาชน เยาวชนสนใจ สํานักปลัดฯ

ราชนิเวศน จังหวัดสกลนคร ของจังหวัดขอนแกนใหกาวสู ฟุตบอลเพื่อเขารวมการ การแขงขันอันดับ ในการเลนกีฬา

ระดับชาติและระดับอาชีพ แขงขันโดยสามารถไดรับ ที่ 1-4 2.พัฒนากีฬาฟุตบอลใหจังหวัด

ในอนาคต รางวัลอันดับ 1-4 ตาง ๆ รูจักจังหวัดขอนแกน

2.เพื่อเปนการพัฒนรยกระดับ 2.พัฒนานักกีฬาภายใน ในดานกีฬาฟุตบอลมากขึ้น

วงการฟุตบอลขอนแกนให ทองถิ่นใหมีความสามารถ

สูงขึ้น และเปนนักกีฬาอาชีพ

3.เพื่อสงเสริมหใประชาชน

มาสนใจในกีฬาหางไกลจาก

ยาเสพติด

4.เพื่อเปนการสรางชื่อเสียง

ใหแกองคกร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการแขงขันกีฬาตะกรอประเพณี 1.เพื่อสงเสริมประเพณี  -นักเรียน เยาวชน และ 650,000          650,000          650,000         รอยละของผู 1.เยาวชน ประชาชน สนใจ สํานักปลัดฯ

เทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแกน วัฒนธรรมการละเลนกีฬา ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ เขารวมการ การเลนกีฬาตะกรอมากขึ้น

ของทองถิ่น จังหวัดขอนแกนและ แขงขันไมนอย 2.ยกระดับนักกีฬาตะกรอ

2.เพื่อใหประชาชน เยาวชน จังหวัดใกลเคียง กวารอยละ 60 ของจังหวัดขอนแกนใหพัฒนา

สนใจกีฬามากขึ้น ไปสูตะกรออาชีพได

3. เพื่อพัฒนาการเลนกีฬา 3.ประชาชนรูจักบทบาท

ตะกรอใหแกเด็ก เยาวชน หนาที่ของ อบจ.ขอนแกน

และประชาชนทั่วไป ให

สามารถพัฒนาไปสูกีฬา

ตะกรอมอาชีพไดในอนาคต

3 โครงการแขงขันกีฬาเทนนิส 1.เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ  -นักกีฬาผูสูงอายุเขารวม 200,000 200,000          200,000         ผูสูงอายุมีสุขภาพ 1.ผูสุงอายุสนใจกีฬาเทนนิส สํานักปลัดฯ

ผูสูงอายุขอนแกนโอเพน ไดเลนกีฬาและออกกําลังกาย การแขงขันเพิ่มขึ้น รางกายที่แข็งแรง มากยิ่งขึ้น

2.เพื่อเปนการสรางความ และหันมาเลน 2. ผูสูงอายุไดพบปะ พูดคุย

สัมพันธระหวางบุคลากร กีฬาเทนนิสไม ทําใหมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน

และหนวยงาน นอยกวารอยละ

3.เพื่อใหผูสูงอายุไดใชเวลา 50

วางใหเกิดประโยชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการอบรมเยาวชนเลนกีฬา 1.เพื่อใหเด็กและเยาวชน  -เด็ก เยาวชน และผูสนใจ 800,000          800,000       800,000       เด็กและเยาวชน 1.เด็กและเยาวชนใชเวลา สํานักปลัดฯ

หางไกลยาเสพติด "รอนนี้มีกีฬา ไดมีสวนรวมในการทํา ในพื้นที่ จํานวน 100 คน เขารวมกิจกรรม วางใหเกิดประโยชน

เพื่อลูกรัก" กิจกรรมโดยฝกทักษะการ ไมนอยกวา 2.เด็กและเยาวชนไดเลน

เลนกีฬา รอยละ 80 กีฬาและออกกําลังกายมี

2.เพื่อเปนการใชเวลาวาง สุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง

ใหเกิดประโยชนในชวง

ปดภาคเรียน 

5 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา  -เพื่อใหมีอุปกรณการเลน  -ประชาชนในจังหวัด 18,000,000      18,000,000      18,000,000     หนวยงานที่ 1.ประชาชนมีอุปกรณที่ สํานักปลัดฯ

กีฬาที่สมบูรณ และครบ ขอนแกนมีอุปกรณกีฬา ขอรับการ สมบูรณ และหลากหลาย

สําหรับการออกกําลังกาย ในการออกกําลังกายและ สนับสนุนอุปกรณ ในการใชออกกําลังกาย

ในแตละประเภท การเลนกีฬา กีฬาเพิ่มมากขึ้น 2. ประชาชนมีสุขภาพที่

รอยละ 20 สมบูรณ แข็งแรง ใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล อบจ. 1.เพื่อเปนการสงเสริมนักกีฬา 1. ผูเขารวมการแขงขันจาก 550,000          550,000          550,000         จํานวนผูเขารวม 1.เยาวชน และประชาชน สํานักปลัดฯ

ขอนแกน คัพ ตานยาเสพติด ในทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ และ แขงขันไมต่ํากวา สนใจกีฬาและหางไกลยา

2. เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น เอกชน ในเขตจังหวัด 90 ทีม เสพติด

หันมาเลนกีฬา และใชเวลา ขอนแกน 2. เกิดความสามัคคีในหมูคณะ

วางใหเปนประโยชน และ 2. เยาวชน และประชาชน เยาวชนและประชาชนมี

หางไกลยาเสพติด ทั่วไป สุขภาพกายและใจที่ดี

3.เพื่อใหทองถิ่นทราบถึง

บทบาทขององคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน

7 โครงการแขงขันกีฬาหมากรุกไทย 1.เพื่อเปนการอนุรักษกีฬาไทย 1.จัดการแขงขันกีฬา 400,000          400,000          400,000         จํานวนผูเขารวม 1.ประชาชนสนใจและรูจัก สํานักปลัดฯ

อบจ.ขอนแกน คัพ 2.เพื่อสงเสริมใหเยาวชนสนใจ หมากรุกไทย 3 ประเภท แขงขันไมนอย กีฬาหมากรุกไทยมากขึ้น

ในกีฬาไทย เผยแพรบทบาท  -ประเภท Open กวารอยละ 80 2.ประชาชนทราบถึงบทบาท

การสงเสริมกีฬาของ  -ประเภทขุนเงิน (ภาค การสงเสริมกีฬาของ อบจ.

อบจ.ขอนแกน ตะวันออกเฉียงเหนือ) ขอนแกน

 -ประเภทเยาวชนอายุ 3.เยาวชน และประชาชน

ไมเกิน 16 ป มีความสนใจในกีฬาหมากรุก

 -ประเภทเยาวชนอายุ ไทยมากขึ้น

ไมเกิน 12 ป
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการแขงขันกีฬา อบจ.อีสาน 1.เพื่อใหบุคลากร อบจ.  -คณะผูบริหาร สมาชิก 2,000,000       2,000,000        2,000,000       จํานวนผูเขารวม 1.คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ สํานักปลัดฯ

สัมพันธ ขอนแกน มีสุขภาพที่แข็งแรง สภา อบจ.ขอนแกน แขงขันไมนอย ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน

และใชเวลาวางใหเกิด ขาราชการ ลูกจางประจํา กวารอยละ 80 จาง มีสุขภาพรางกายที่

ประโยชน พนักงานจาง เขารวมการ แข็งแรง สภาวะจิตใจดีทําให

2.เพื่อสรางความสามัคคีใน แขงขันกีฬา จํานวน 2 ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี

หมูคณะและหนวยงาน ประเภท ดังนี้ ประสิทธิภาพ

1.ประเภทสากล 2.เกิดความสามัคคีในหมูคณะ

2.ประเภทกีฬาพื้นเมือง และมีความสัมพันธที่ดี

ระหวางบุคลกรในหนวยงาน

9 โครงการแขงขันบาสเกตบอล 1.เพื่อเปนการสงเสริมนักกีฬา 1.ผูเขารวมการแขงขันจาก 500,000          500,000          500,000         จํานวนผูเขารวม 1.ผูเขารวมการแขงขันมี สํานักปลัดฯ

อบจ.ขอนแกน คัพ ในทองถิ่น หนวยงานของภาครัฐและ แขงขันไมนอย พลานามัยที่สมบูรณ

2.เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น เอกชนในจังหวัดขอนแกน กวารอยละ 80 2.ยกระดับมาตรฐานดาน

หันมาเลนกีฬา และใชเวลา 2.เยาวชนและประชาชน กีฬาใหใกลเคียงระดับสากล

วางใหเกิดประโยชน ทั่วไปในจังหวัดขอนแกน

และจังหวัดใกลเคียง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการจัดงานกีฬานักเรียนซําสูง 1.เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออก 1.โรงเรียนในเขตอําเภอ 100,000          100,000          100,000         นักเรียนและ 1.นักเรียน ผูปกครอง ครู สํานักปลัดฯ

และพัฒนาทักษะทางดานกีฬา ซําสูง จํานวน 16 แหง ประชาชนไมนอย อาจารย ทุกภาคสวนมีสวน

2.เพื่อรณรงคใหเกิดความรัก 2.ผูปกครอง นักกีฬา กวารอยละ 80 รวมในการจัดกิจกรรม เพื่อ

ใครสามัคคีและสรางมิตรภาพ ผูเขารวมกิจกรรมไมต่ํากวา มีสวนรวมในการ ใหเกิดความีสํานึกรักชุมชน

อันดีตอกันระหวางนักเรียน 1,000 คน แขงขัน 2.ผูรวมเลนกีฬาและออก

ครู อาจารย กําลังกายมีสุขภาพที่สมบูรณ

แข็งแรงทั้งทางรางกาย

และจิตใจ

11 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุนให  -นักกีฬาอาวุโสเขารวมการ 300,000          300,000          300,000         จํานวนผูสูงอายุ 1.ผูสูงอายุไดทดสอบ สํานักปลัดฯ

คูณแคนคัพ ประชาชนและผูสูงอายุได แขงขันไมต่ํากวา 12 ทีม ที่เขารวมการ สมรรถภาพรางกายและได

ออกกําลังกายเปนกิจวัตร แขงขันไมนอย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ประจําวัน กวารอยละ 60 2.สรางความสามัคคีใน

2.เพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพ หมูคณะและสัมพันธภาพ

ที่ดีและสรางความสามัคคีใน อันดีระหวางนักกีฬาผูสูงอายุ

หมูคณะระหวางนักกีฬา 

บุคลกรผูเขารวมการแขงขัน

ทั่งในจังหวัดและตางจังหวัด
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

12 โครงการแขงขันฟุตบอลกีฬาแหงชาติ 1.เพื่อสงเสริมกีฬาฟุตบอล  -จัดสงทีมจังหวัดขอนแกน 650,000          650,000          650,000         ไดอันดับที่ 1-4 1.ทําใหประชาชน เยาวชน สํานักปลัดฯ

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค จังหวัดขอนแกนใหเปนที่สนใจ เขารวมการแขงขันกีฬา ของการแขงขัน มีความสนใจในการเลนกีฬา

ของประชาชนและเยาวชน แหงชาติ ทําใหหางไกลจากสิ่งเสพติด

2.เพื่อสรางนักกีฬาฟุตบอล 2.เปนการพัฒนากีฬาสูความ

ของจังหวัดขอนแกนใหกาวสู เปนเลิศและสุระดับอาชีพ

ระดับชาติและระดับอาชีพ

13 โครงการแขงขันกีฬาเปตอง 1.เพื่อพัฒนานักกีฬาจังหวัด  -เยาวชน และประชาชน 200,000          200,000          200,000         จํานวนผูเขารวม 1.เพื่อพัฒนากีฬาสูระดับสากล สํานักปลัดฯ

อบจ.ขอนแกน คัพ ขอนแกนใหกาวสูการแขงขัน ทั่วไป ทั้งชาย-หญิง แขงขันไมนอย 2.เพื่อใหเยาวชนและประชาชน

ในระดับที่สูงขึ้น กวา 50 ทีม ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

2.เพื่อเปนการอนุรักษกีฬา

เปตองใหสืบทอดตอไป

14 โครงการแขงขันวายน้ํา อบจ. 1.เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน  -เยาวชน ประชาชนทั่วไป 500,000          500,000          500,000         จํานวนผูเขารวม 1.เด็ก เยาวชน และประชาชน สํานักปลัดฯ

ขอนแกน คัพ และประชาชนทั่วไปหันมา แขงขันไมนอย สนใจในกีฬาวายน้ํามากขึ้น

สนใจในการเลนกีฬา กวารอยละ 80 2.ทําใหนักกีฬาวายน้ําของ

2.เพื่อเสริมสรางความ จังหวัดขอนแกนมีการพัฒนา

สัมพันธอันดีในหมูคณะ และมีมาตรฐานที่สูงขึ้น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

15 โครงการปรับปรุงซอมแซมลานกีฬา 1.เพื่อใหมีลานกีฬาที่ได  -นักเรียน เยาวชน และ 850,000          850,000          850,000         จํานวนผูมาใช 1.นักเรียน เยาวชน และ สํานักปลัดฯ

ตานยาเสพติด มาตรฐานเพียงพอในการให ประชาชนทั่วไป บริการลานกีฬา ประชาชนทั่วไปมีสถานที่

บริการประชาชน  -กลุมองคกรตางๆ ทั้ง ไมนอยกวารอยละ สําหรับออกกําลังกายที่ได

2.เพื่อเปนสถานที่ออกกําลัง ภาครัฐและเอกชน 60 มาตรฐานและมีความปลอดภัย

กายและเลนีฬาของประชาชน 2.เปนสถานที่ในการแขงขัน

ในเขตจังหวัดขอนแกน กีฬาประเภทตาง ๆ

16 โครงการคลีนิคกีฬา 1.เพื่อใหความรู ความเขาใจ จัดอบรมเด็กและเยาวชน 600,000          600,000          600,000         จํานวนเด็ก และ 1.เด็กและเยาวชนไดใชเวลา สํานักปลัดฯ

ที่ถูกตองในการเลนกีฬา ในจังหวัดขอนแกนใหได เยาวชน ที่เขา วางใหเกิดประโยชน หางไกล

2.เพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการ รับความรูดานกีฬา รวมอบรมไมนอย ยาเสพติด

เลนกีฬาแกเด็กและเยาวชน กวารอยละ 80 2.เด็กและเยาวชนไดเลนกีฬา

และออกกําลังกาย มีสุขภาพ

ที่สมบูรณแข็งแรง

17 โครงการจัดการแขงขันกีฬาเชื่อม 1.เพื่อสรางความรัก ความ  -ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 1,000,000       1,000,000        1,000,000       จํานวนผูเขารวม 1.บุคลากรในองคกรมีความ สํานักปลัดฯ

ความสัมพันธภายใน อบจ.ขอนแกน สามัคคีใหเกิดขึ้นภายในองคกร ขาราชการ ลูกจาง และ กิจกรรมไมนอย รัก สามัคคี

2.เพื่อใหบุคลากรภายใน พนักงานจาง อบจ.ขอนแกน กวารอยละ 80 2.บุคลากรไดทํากิจกรรม

อบจ.ขอนแกน รูจักการเลน รวมกันโดยการเลนกีฬา

กีฬา

3.เพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

18 โครงการจัดการแขงขันกีฬาประเพณี 1.เพื่อใหประชาชนในพื้นที่  -เยาวชน ประชาชน 100,000          100,000          100,000         จํานวนผูเขารวม 1.ประชาชนทุกภาคสวน สํานักปลัดฯ

น้ําพองเกมส ไดมีสวนรวมในการสืบสาน ในเขตอําเภอน้ําพอง ไมนอยกวารอยละ มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 80 2.ผูเลนกีฬาและออกกําลังกาย

รวมถึงการเลนกีฬาเพื่อใหเกิด มีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง

สํานึกรักชุมชน

2.เพื่อรณรงคใหเกิดความ

รักใคร สามัคคี และสราง

มิตรภาพอันดีตอกันระหวาง

ประชาชนในเขตอําเภอน้ําพอง

19 โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ 1.เพื่อใหบุคลากร อปท. และ ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ 100,000          100,000          100,000         รอยละ 80 ของ 1.บุคลากร อปท. และ สํานักปลัดฯ

อําเภอแวงนอย ครั้งที่ 6 ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย พนักงานเทศบาล พนักงาน ผูเขารวมโครงการ ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย

ที่สมบูรณแข็งแรง สวนตําบล ลูกจาง คณะครู ที่สมบูรณแข็งแรง

2.เพื่อสรางความสามัคคีและ อาจารย ผูนําหมูบานและ 2.เกิดความสามัคคีและ

เชื่อมความสัมพันธอันดี ประชาชน ตลอดจนผูที่ เชื่อมความสัมพันธอันดี

ระหวาง ผูบริหารทองถิ่น เกี่ยวของกับหนวยงาน ระหวาง ผูบริหารทองถิ่น

ขาราชการ พนักงานเทศบาล อปท.ในเขตพื้นที่อําเภอ ขาราชการ พนักงานเทศบาล

พนักงานสวนตําบล ลูกจาง แวงนอย พนักงานสวนตําบล ลูกจาง

คณะครูอาจารย และประชาชน คณะครูอาจารย และประชาชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

20 โครงการ "กีฬาอําเภอแวงใหญ คัพ" 1.เพื่อใหบุคลากร อปท. และ ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ 300,000          300,000          300,000         รอยละ 80 ของ 1.บุคลากร อปท. และ สํานักปลัดฯ

ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย พนักงานเทศบาล พนักงาน ผูเขารวมโครงการ ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย

ที่สมบูรณแข็งแรง สวนตําบล ลูกจาง คณะครู ที่สมบูรณแข็งแรง

2.เพื่อสรางความสามัคคีและ อาจารย ผูนําหมูบานและ 2.เกิดความสามัคคีและ

เชื่อมความสัมพันธอันดี ประชาชน ตลอดจนผูที่ เชื่อมความสัมพันธอันดี

ระหวาง ผูบริหารทองถิ่น เกี่ยวของกับหนวยงาน ระหวาง ผูบริหารทองถิ่น

ขาราชการ พนักงานเทศบาล อปท.ในเขตพื้นที่อําเภอ ขาราชการ พนักงานเทศบาล

พนักงานสวนตําบล ลูกจาง แวงใหญ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง

คณะครูอาจารย และประชาชน คณะครูอาจารย และประชาชน

21 โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานภัย 1.เพื่อใหบุคลากร อปท. และ ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ 200,000          200,000          200,000         รอยละ 80 ของ 1.บุคลากร อปท. และ สํานักปลัดฯ

ยาเสพติด อําเภอพล ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย พนักงานเทศบาล พนักงาน ผูเขารวมโครงการ ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย

ที่สมบูรณแข็งแรง สวนตําบล ลูกจาง คณะครู ที่สมบูรณแข็งแรง

2.เพื่อสรางความสามัคคีและ อาจารย ผูนําหมูบานและ 2.เกิดความสามัคคีและ

เชื่อมความสัมพันธอันดี ประชาชน ตลอดจนผูที่ เชื่อมความสัมพันธอันดี

ระหวาง ผูบริหารทองถิ่น เกี่ยวของกับหนวยงาน ระหวาง ผูบริหารทองถิ่น

ขาราชการ พนักงานเทศบาล อปท.ในเขตพื้นที่อําเภอ ขาราชการ พนักงานเทศบาล

พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พล พนักงานสวนตําบล ลูกจาง

คณะครูอาจารย และประชาชน คณะครูอาจารย และประชาชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

22 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน - เพื่อพัฒนาทักษะดานกีฬา - นักกีฬาของนักเรียน 500,000          500,000          500,000         รอยละความ  -นักเรียนมีทักษะดานกีฬา สํานักการศึกษาฯ

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ของนักเรียนในสังกัด ในสังกัด อบจ.ขอนแกน พึงพอใจของผู และพัฒนาศักยภาพของ

ขอนแกน สูความเปนเลิศทางดาน - เพื่อสงเสริมความเปนเลิศ เขารวมแขงขัน ตนเองใหเปนเลิศในดาน

การกีฬา ดานกีฬาของนักเรียน กีฬา กีฬา

ในสังกัด

23 โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน  -เพื่อใหนักเรียนในสังกัด  -เขารวมการแขงขัน 5,000,000       5,000,000        5,000,000       - รอยละความ  -นักเรียนมีทักษะดานกีฬา สํานักการศึกษาฯ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น กีฬานักเรียนองคกรปกครอง พึงพอใจของผู และพัฒนาศักยภาพของ

มีทักษะดานกีฬาและสามารถ สวนทองถิ่น เขารวมโครงการ ตนเองใหเปนเลิศในดาน

เขารวมการแขงขันกีฬา - ผลการแขงขัน กีฬา

ในระดับภูมิภาคและระดับ กีฬา

ประเทศ

24 โครงการเขารวมการแขงขันกีฬา - เพื่อพัฒนาทักษะดานกีฬา - นักกีฬาของนักเรียน 2,500,000       500,000          500,000         - รอยละความ  -นักเรียนในสังกัดไดพัฒนา สํานักการศึกษาฯ

ของนักเรียนองคการบริหารสวน ของนักเรียนในสังกัด ในสังกัด อบจ.ขอนแกน พึงพอใจของผู ทักษะและศักยภาพของ

จังหวัดขอนแกน สูความเปนเลิศดานกีฬา เขารวมโครงการ ตนเองดานกีฬาใหมีความ

- ผลการแขงขัน เปนเลิศ

กีฬา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

25 แขงขันชกมวยตานภัยยาเสพติด 1.เพื่อสงเสริมกีฬามวยไทย 1.เด็ก เยาวชน ประชาชน 100,000          100,000          100,000         รอยละ 80 ของ  -เด็ก เยาวชน และประชาชน สํานักปลัดฯ

รวมในงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ใหเปนที่รูจักแพรหลายใน ในเขตจังหวัดขอนแกน ผูเขารวมชมการ ไดตระหนักถึงภัยของยาเสพติด

ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ในโอกาสที่เขาสูประชาคม 2.ประชาชนจากหลาย ๆ แขงขัน  -เด็ก เยาวชน ใชเวลาวาง

จังหวัดขอนแกน อาเซียน จังหวัดที่มาเที่ยวเทศกาล ใหเปนประโยชน

2.เพื่อใหเด็กและเยาวชนได งานไหมประเพณีผูกเสี่ยว

สนใจและติดตามกีฬามวย และงานกาชาดจังหวัด

มากยิ่งขึ้น ขอนแกน

3.เด็กและเยาวชนใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชนและหางไกล

จากยาเสพติด

26 กอสรางอัฒจันทรประธาน สนาม  -เพื่อใหมีอาคารที่ไดมาตรฐาน กอสรางอาคารอัฒจันทร 2,000,000       -                 -                รอยละความพึง  -ผูเขาใชบริการมีความ สํานักปลัดฯ

ฟุตบอลศูนยเครื่องจักรกลองคการ ปลอดภัย คสล.กวาง7.50 ม. ยาว พอใจของผูมาใช ปลอดภัย และมีบริเวณที่ให

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 18 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย บริการ นั่งชมกีฬาอยางมีมาตรฐาน

กวา 135 ตร.ม. และงาน

อัฒจันทรเหล็ก ยาว 15 ม.

ฝงซายและฝงขวา รวม 2 จุด



1-48

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

27 สงเสริมกีฬาสัมพันธุบานแฮด 1.เพื่อสรางความรัก ความ ประชาชน ผูนําชุมชน เด็ก 200,000          -                 -                รอยละ 80 ของ 1.ทําใหประชาชนในเขตพื้นที่ ที่ทําการ

ประจําป 2559 สามัคคีและความปรองดอง เยาวชน คณะผูบริหาร ผูเขารวมกิจกรรม เกิดความรัก ความสามัคคีและ ปกครอง

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สมานฉันทในหมูขาราชการ สมาชิกสภา อปท. ในเขต ปรองดองสมานฉันท อําเภอบานแฮด

บานแฮด) และประชาชนในเขตพื้นที่ อําเภอบานแฮด 2.ทําใหประชาชนไดเลนกีฬา (สํานักปลัดฯ)

อําเภอบานแฮด และออกกําลังกายมีสุขภาพ

2.เพื่อสนับสนุนใหประชาชน ที่สมบูรณแข็งแรงทั้งทาง

ในพื้นที่ไดมีโอกาสไดเลนกีฬา รางกายและจิตใจ

และออกกําลังกายเสริมสราง

สุขภาพรางกายและจิตใจให

ดีขึ้น

28 โครงการจัดแขงขันกีฬานันทนาการ 1.เพื่อสงเสริมใหประชาชน 1.จัดการแขงขันเซปค 450,000          -                 -                รอยละ 80 ของ 1.เด็ก เยาวชน และประชาชน เทศบาลตําบล

สําหรับเด็กและเยาวชนและประชาชน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ตะกรอประเภทประชาชน ผูเขารวมกิจกรรม ทั่วไปไดออกกําลังกายทําให ทาพระ

ทั่วไป 2.เพื่อสงเสริมใหเกิดความรัก ทั่วไปและประเภทอาวุโส สุขภาพแข็งแรง (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนเทศบาลตําบลทาพระ) ความสามัคคี โดยใชกิจกรรม 2.การประกวดธิดาปุงเถา 2.เกิดความสามัคคีระหวาง

แขงขันกีฬาเปนตัวเชื่อมความ กงมา สําหรับเด็กหญิง ชุมชนกับคณะผูบริหารรวม

สัมพันธระหวางชุมชน กับคณะ อายุ 5-7 ป ทั้งพนักงานเทศบาล

ผูบริหาร รวมทั้งพนักงาน 3.การประกวดมิสทาพระ

เทศบาล 4.การประกวดแอโรบิค

สําหรัประชาชนทั่วไป

5.การประกวดธิดาหมีใหญ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

29 โครงการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่น 1.เพื่อสรางความรัก ความ ขาราชการทุกภาคสวน, 100,000          -                 -                รอยละ 80 ของ 1.ทําใหประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตําบล

สัมพันธอําเภอแวงใหญ สามัคคีและความปรองดอง ภาครัฐและเอกชนทุกสวน ผูเขารวมกิจกรรม เกิดความรัก ความสามัคคีและ แวงใหญ

(อุดหนุนเทศบาลตําบลแวงใหญ) สมานฉันทในหมูขาราชการ เขารวมโครงการ จํานวน ปรองดองสมานฉันท (สํานักปลัดฯ)

และประชาชนในเขตพื้นที่ 500 คน 2.ทําใหประชาชนไดเลนกีฬา

อําเภอแวงใหญ และออกกําลังกายมีสุขภาพ

2.เพื่อสนับสนุนใหประชาชน ที่สมบูรณแข็งแรงทั้งทาง

ในพื้นที่ไดมีโอกาสไดเลนกีฬา รางกายและจิตใจ

และออกกําลังกายเสริมสราง

สุขภาพรางกายและจิตใจให

ดีขึ้น

30 แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวน 1.เพื่อใหบุคลากร อปท. และ ผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ 100,000          -                 -                รอยละ 80 ของ 1.บุคลากร อปท. และ อบต.บานใหม

ทองถิ่นอําเภอสีชมพูตานยาเสพติด ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย พนักงานเทศบาล พนักงาน ผูเขารวมโครงการ ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย อําเภอสีชมพู

"ทองถิ่นเกมส" ที่สมบูรณแข็งแรง สวนตําบล ลูกจาง คณะครู ที่สมบูรณแข็งแรง (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบล 2.เพื่อสรางความสามัคคีและ อาจารย ผูนําหมูบานและ 2.เกิดความสามัคคีและ

บานใหม อําเภอสีชมพู) เชื่อมความสัมพันธอันดี ประชาชน ตลอดจนผูที่ เชื่อมความสัมพันธอันดี

ระหวาง ผูบริหารทองถิ่น เกี่ยวของกับหนวยงาน ระหวาง ผูบริหารทองถิ่น

ขาราชการ พนักงานเทศบาล อปท.ในเขตพื้นที่อําเภอ ขาราชการ พนักงานเทศบาล

พนักงานสวนตําบล ลูกจาง สีชมพู พนักงานสวนตําบล ลูกจาง

คณะครูอาจารย และประชาชน คณะครูอาจารย และประชาชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

31 แขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด 1.เพื่อใหประชาชนในตําบล ประชาชนและนักกีฬาใน 50,000           -                 -                รอยละ 80 ของ 1.ประชาชนใหความสนใจ อบต.โสกนกเต็น

"โสกนกเต็นเกมส" ประจําป ไดเลนกีฬาและออกกําลังกาย ตําบลโสกนกเต็น จํานวน ผูเขารวมโครงการ เลนกีฬา และออกกําลังกาย อําเภอพล

งบประมาณ 2560 รวมกัน 11 หมูบาน 2.ประชาชนใชเวลาวางใหเปน (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบล 2.เพื่อใหประชาชนในตําบล ประโยชน

โสกนกเต็น อําเภอพล) ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 3.ประชาชนปลอดภัยและ

3.เพื่อใหประชาชนในตําบล หางไกลจากยาเสพติด

เกิดความรัก ความสามัคคีใน

ชุมชนโดยใชกีฬาเปนสื่อ

32 แขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ 1.เพื่อสรางความรัก ความ ประชาชน ผูนําชุมชน เด็ก 100,000          -                 -                รอยละ 80 ของ 1.ทําใหประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตําบล

(อุดหนุนเทศบาลตําบลกานเหลือง สามัคคีและความปรองดอง เยาวชน คณะผูบริหาร ผูเขารวมกิจกรรม เกิดความรัก ความสามัคคีและ กานเหลือง

อําเภอแวงนอย) สมานฉันทในหมูขาราชการ สมาชิกสภา อปท. ในเขต ปรองดองสมานฉันท อําเภอแวงนอย

และประชาชนในเขตพื้นที่ อําเภอแวงนอย 2.ทําใหประชาชนไดเลนกีฬา (สํานักปลัดฯ)

อําเภอแวงนอย และออกกําลังกายมีสุขภาพ

2.เพื่อสนับสนุนใหประชาชน ที่สมบูรณแข็งแรงทั้งทาง

ในพื้นที่ไดมีโอกาสไดเลนกีฬา รางกายและจิตใจ

และออกกําลังกายเสริมสราง

สุขภาพรางกายและจิตใจให

ดีขึ้น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

33 กีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธหนวยงาน 1.เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน 1.เด็ก เยาวชน ประชาชน 120,000          -                 -                ผูเขารวมกิจกรรม 1.สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ที่ทําการ

อําเภอภูเวียง ประจําป 2560 ประชาชนมีการเลนกีฬา ในเขตพื้นที่อําเภอภูเวียง ไมนอยกวา ประชาชน มีการเลนกีฬา ปกครองอําเภอ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ออกกําลังกาย และใชเวลา 2.ขาราชการ พนักงาน รอยละ 80 ออกกําลังกาย และใชเวลาวาง ภูเวียง

ภูเวียง) วางใหเปนประโยชน ลูกจางทุกสวนราชการใน ใหเกิดประโยชน (สํานักปลัดฯ)

2.เพื่อประสานความรวมมือ เขตพื้นที่อําเภอภูเวียง 2.เกิดการประสานความ

และบูรณาการทุกภาคสวน รวมมือและบูรณาการทุกภาค

ใหรวมมือรวมใจปองกัน สวนใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน

และแกไขปญหายาเสพติด ในการรวมมือปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

34 แขงขันกีฬามวยตานภัยยาเสพติด 1.เพื่อสงเสริมกีฬามวยไทย  -เด็ก เยาวชน ประชาชน 100,000          -                 -                รอยละความ 1.เด็ก เยาวชน ประชาชน โรงเรียนกีฬา

(อุดหนุนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน) ใหเปนที่รูจักแพรหลายเพื่อ สําเร็จของ ไดตระหนักถึงพิษภัยของ จังหวัดขอนแกน

รองรับการเขาสูประชาคม โครงการ ยาเสพติด (สํานักปลัดฯ)

อาเซียน 2.เด็กและเยาวชนสนใจใน

2.เพื่อใหเด็กและเยาวชนสนใจ กีฬามวยไทยและสืบสาน

ในกีฬามวยมากขึ้นและใช ใหคงอยูตอไป

เวลาวางใหเปนประโยชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

35 จัดการแขงขันขอนแกน มาราธอน 1.เพื่อสรางนักวิ่งเยาวชนไทย 1.นักวิ่งสมัครเลนทั่วประเทศ 300,000          -                 -                รอยละ 80 ของ 1.ประชาชนหันมาออกกําลัง มหาวิทยาลัย

นานาชาติ ครั้งที่ 14 ใหมีมาตรฐานในระดับ ไทยและตางประเทศ ผูเขารวมโครงการ กายดวยการวิ่งมากขึ้น ขอนแกน

(อุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน) นานาชาติ 2.นักวิ่งเพื่อสุขภาพใน 2.เปนการประชาสัมพันธ (สํานักปลัดฯ)

2.เปนการสรางกิจกรรม จังหวัดขอนแกน แหลงทองเที่ยวในจังหวัด

มวลชนเพื่อเปนเกียรติภูมิ 3.นักวิ่งจากนักศึกษา ขอนแกนและจังหวัดใกลัเคียง

ชาวขอนแกนและประเทศไทย นักเรียนสาธิตและบุคลากร ทําใหมีรายไดเขาสูชุมชน

3.เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ ในมหาวิทยาลัยขอนแกน

ประชาชนในจังหวัดขอนแกน

ไดออกกําลังกายอยางตอเนื่อง

36 ปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬา 1.เพื่อใหจังหวัดขอนแกนมี  -สนามกีฬาโรงเรียนกีฬา 250,000          -                 -                รอยละความ  -มีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน โรงเรียนกีฬา

(อุดหนุนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน) สนามกีฬาในการออกกําลังกาย จังหวัดขอนแกน พึงพอใจของผู และมีความปลอดภัย จังหวัดขอนแกน

ฝกซอมและแขงขันที่ได ใชบริการ (สํานักปลัดฯ)

มาตรฐาน สามารถจัดการ

แขงขันทั้งในระดับจังหวัด

ระดับภูมิภาคหรือระดับ

ประเทศ

2.เพื่อใหเยาวชน ประชาชน

ในจังหวัดขอนแกน มีสนาม

กีฬาใชในการเลนกีฬาและ

ออกกําลังกายที่ไดมาตรฐาน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

37 สงเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชน 1.เพื่อสงเสริมใหเยาวชน  -เยาวชนอายุไมเกิน 13 ป 200,000          -                 -                รอยละ 80 ของ 1. เยาวชนใชเวลาวางใหเปน โรงเรียนกีฬา

ดานกีฬา เลนกีฬาและออกกําลังกาย ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน ผูเขารวมโครงการ ประโยชนและมีสุขภาพ จังหวัดขอนแกน

(อุดหนุนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน) 2.เพื่อสงเสริมและพัฒนา จํานวน 200 คน รางกายแข็งแรง (สํานักปลัดฯ)

ทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพ 2.เยาวชนมีสวนรวมในการ

ทั้งทางรางกาย จิตใจ รณรงคและแกไขปญหา

อารมณ สังคมและสติปญญา ยาเสพติด

3.สงเสริมใหเยาวชนใชเวลา

วางใหเปนประโยชนหางไกล

จากยาเสพติด

38 จัดกิจกรรมทางดานกีฬาและ 1.เพื่อพัฒนาวงการกีฬาตําบล  -ประชาชนทั่วไป ในเขต 52,577,000      -                 -                รอยละ 80 ของ 1.ประชาชนใชเวลาวางใหเกิด สมาคมกีฬา

สงเสริมกีฬาภายในจังหวัดขอนแกน สูอําเภอใหมีความกาวหนา อําเภอเมืองและอําเภอ ผูเขารวมโครงการ ประโยชนโดยหันมาสนใจกีฬา จังหวัดขอนแกน

(อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแกน) ยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้น ใกลเคียง จังหวัดขอนแกน และหางไกลจากยาเสพติด (สํานักปลัดฯ)

2.เพื่อใหประชาชน เยาวชน 2.ผูสูงอายุ ประชาชนไดแสดง

ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ความสามารถในดานกีฬา

สนใจในการออกกําลังกาย 3.ประชาชนมีสุขภาพรางกาย

3.เพื่อใหประชาชน ผูสูงอายุ ที่แข็งแรงสมบูรณ

ไดแสดงออกถึงความสามารถ

ดานกีฬา ความมีน้ําใจนักกีฬา

เปนผูมีระเบียบวินัยที่ดี
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

39 เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ หินชางสี 1.เพื่อเปนการประชาสัมพันธ ประชาชน เยาวชน 200,000          -                 -                รอยละ 80 ของ 1.ประชาชน เยาวชน ไดใช ที่ทําการปกครอง

ซุปเปอรฮาลฟ-มินิมาราธอนตานภัย แหลงทองเที่ยวหินชางสี ขาราชการ ผูนําทองถิ่น ผูเขารวมกิจกรรม เวลาวางใหเปนประโยชน อําเภอบานฝาง

ยาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2560 ใหเปนที่รูจัก เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา โดยการออกกําลังกาย หางไกล (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 2.เพื่อสงเสริมใหประชาชน 5,000 คน จากอบายมุข ลดปญหาสังคม

บานฝาง) เยาวชน ไดใชเวลาวางใหเปน 2. ประชาชน เยาวชน มี

ประโยชนโดยการออกกําลัง สุขภาพที่แข็งแรง สรางภูมิ

กายหางไกลจากอบายมุขและ คุมกันใหกับรางกายทําให

ยาเสพติด ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ

40 กีฬาประชาชนอําเภอเวียงเกา 1.เพื่อสงเสริมประชาชนให ประชาชนและบุคลากรใน 120,000          -                    -                   รอยละ 80 ของ 1.ประชาชนไดเลนกีฬา ที่ทําการปกครอง

ตานภัยยาเสพติดและสงเสริมการ เลนกีฬาออกกําลังกาย หนวยงานเขตพื้นที่อําเภอ ผูเขารวมกิจกรรม ออกกําลังกายตานภัยยาเสพติด อําเภอเวียงเกา

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ครั้งที่ 3 2.เพื่อใชกีฬาในการสงเสริม เวียงเกา จํานวน 1,000 คน 2.สงเสริมใหประชาชนและ (สํานักปลัดฯ)

ประจําป 2560 การทองเที่ยงเชิงอนุรักษ หนวยงานเกิดความรูรักสามัคคี

(อุดหนุนปกครองอําเภอเวียงเกา) 3.เพื่อใหประชาชนใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชนหางไกล

ยาเสพติด
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

41 มหกรรมกีฬาสานสัมพันธ 1.เพื่อสนับสนุนและสงเสริม  -เยาวชน ประชาชน 440,000          -                 -                รอยละ 80 ของ 1.เยาวชน ประชาชนทั่วไป โรงเรียนกีฬา

ประจําป 2560 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา และผูอาวุโสในจังหวัด ผูเขารวมกิจกรรม และผูอาวุโสในพื้นที่จังหวัด จังหวัดขอนแกน

(อุดหนุนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน) คุณภาพทั้งทางจิตใจและ ขอนแกนและจังหวัด ขอนแกนและใกลเคียง (สํานักปลัดฯ)

ทางรางกายของเยาวชน และ ใกลเคียง ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ประชาชน โดยการเลนกีฬา ออกกําลังกาย

2.เพื่อสงเสริมใหเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไมยุงเกี่ยว

ประชาชนมีสุขภาพรางกาย ยาเสพติด

สมบูรณแข็งแรงและสามารถ 2.เยาวชนที่มีความสามารถ

ที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนเอง พิเศษทางดานกีฬาทั้ง 5 ชนิด

ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ มีโอกาสไดเขามาศึกษาตอใน

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน

42 แขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด 1.เพื่อใหประชาชนไดเลน ประชาชนและนักกีฬาใน 200,000          -                 -                รอยละ 80 ของ 1.ประชาชนใหความสนใจ ที่ทําการปกครอง

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ กีฬาและออกกําลังกายรวมกัน เขตอําเภอหนองสองหอง ผูเขารวมโครงการ เลนกีฬา และออกกําลังกาย อําเภอหนอง

หนองสองหอง) 2.เพื่อใหประชาชนในตําบล 2.ประชาชนใชเวลาวางใหเปน สองหอง

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ประโยชน (สํานักปลัดฯ)

3.เพื่อใหประชาชนในตําบล 3.ประชาชนปลอดภัยและ

เกิดความรัก ความสามัคคีใน หางไกลจากยาเสพติด

ชุมชนโดยใชกีฬาเปนสื่อ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

43 กีฬาทองถิ่นสัมพันธอําเภอน้ําพอง 1.เพื่อสรางความรัก ความ ประชาชน ผูนําชุมชน เด็ก 150,000          -                 -                รอยละ 80 ของ 1.ทําใหประชาชนในเขตพื้นที่ ที่ทําการ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ สามัคคีและความปรองดอง เยาวชน คณะผูบริหาร ผูเขารวมกิจกรรม เกิดความรัก ความสามัคคีและ ปกครอง

น้ําพอง) สมานฉันทในหมูขาราชการ สมาชิกสภา อปท. ในเขต ปรองดองสมานฉันท อําเภอน้ําพอง

และประชาชนในเขตพื้นที่ อําเภอน้ําพอง 2.ทําใหประชาชนไดเลนกีฬา (สํานักปลัดฯ)

อําเภอน้ําพอง และออกกําลังกายมีสุขภาพ

2.เพื่อสนับสนุนใหประชาชน ที่สมบูรณแข็งแรงทั้งทาง

ในพื้นที่ไดมีโอกาสไดเลนกีฬา รางกายและจิตใจ

และออกกําลังกายเสริมสราง

สุขภาพรางกายและจิตใจให

ดีขึ้น

94,157,000  34,500,000  34,500,000 รวม 43 โครงการ



1-57

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเยาวชนมุสลิม  -เพื่อใหความรู ความเขาใจ เยาวชนมุสลิม คริสต พุทธ 300,000         300,000        300,000        - เยาวชนของ เยาวชนที่เขารวมโครงการมี สํานักการศึกษาฯ

คริสต หรือพุทธ หลักการปฏิบัติของศาสนา จํานวนไมนอยกวา 200 คน แตละศาสนา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลัก

มุสลิม ศาสนาคริสต และ ไมนอยกวารอยละ80 ปฏิบัติตามหลักศาสนามุสลิม

ศาสนาพุทธ พรอมทั้ง มีความรูความเขาใจ ศาสนาคริสต และ

เสริมสรางจริยธรรมแกเยาวชน เกี่ยวกับหลักปฏิบัติ ศาสนาพุทธ  พรอมทั้งมี

ทุกๆ ศาสนา ตามหลักศาสนา คุณธรรม จริยธรรม

2 บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน - เพื่อเสริมสรางคุณธรรม - เยาวชนและสตรีในเขตพื้นที่ 120,000 120,000 120,000 - จํานวนผูเขารวม เยาวชนที่เขารวมโครงการ สํานักการศึกษาฯ

บวชชีพราหมณ และจริยธรรมที่ดีแกเยาวชน อําเภอหนองนาคํา โครงการ มีคุณธรรม จริยธรรม

จํานวนไมนอยกวา 100  คน

3 จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟลาน 200,000         200,000 200,000 - รอยละความ - งานประเพณีบุญบั้งไฟไดรับ สํานักการศึกษาฯ

อําเภอหนองนาคํา และขนบธรรมเนียมประเพณี อําเภอหนองนาคํา พึงพอใจของ การอนุรักษ สืบสานและ

ทองถิ่นไวสืบทอดตอไป ผูเขารวมงาน เผยแพรเปนที่รูจักของคนทั่วไป

2.เพื่อสงเสริมความรวมมือ

ความรักและความสามัคคีระหวาง

หนวยงานภาครัฐ และภาค

เอกชน ตลอดจนประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 สงเสริม-บมเพาะวัฒนธรรมบนวิถี 1.เพื่อใหศิลปะขนบธรรมเนียม  -เยาวชนและประชาชน 300,000 300,000 300,000 จํานวนรอยละ 1.เปนการรักษาศิลปะ สํานักการศึกษาฯ

อีสานตามหลักพุทธธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน ของผูรวมกิจกรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา

ใหคงไวตอไป ทองถิ่น

2.เพื่อสรางจิตสํานึกใหเห็น 2.วัฒนธรรมไทยของทองถิ่น

ความสําคัญ หวงแหนและอนุรักษ ใหคงอยูตลอดไป

ศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น

5 จัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต 1.เพื่อใหทุกภาคสวนในสังคม  -จัดงานประเพณีสุดยอด 400,000 - - ภาครัฐ เอกชน 1.ทุกภาคสวนไดมีสวนรวมใน เทศบาลนคร

อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน มีสวนรวมในการสงเสริม ฟนฟู สงกรานตอีสาน ณ บริเวณ ประชาชนในพื้นที่ การสงเสริมฟนฟู สืบสาน ขอนแกน

และถนนขาวเหนียว ประจําป 2560 สืบสานและอนุรักษไวซึ่งขนบ บึงแกนนคร และถนนขาวเหนียว และนักทองเที่ยว และอนุรักษไวซึ่งขนบ สํานักการศึกษาฯ

(อุดหนุนเทศบาลนครขอนแกน) ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม (ถนนศรีจันทร จากบริเวณ เขารวมกิจกรรม ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

ใหคงอยูสืบไป สี่แยกเตียวฮง-บริเวณศาล ไมนอยกวา80% ใหคงอยูสืบไป

2.เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน หลักเมืองขอนแกน) 2.เปนการสงเสริมการทองเที่ยว

และประชาชนทั่วไป มีจิตสํานึก และกระตุนเศรษฐกิจทําให

และแสดงออกซึ่งความกตัญู ประชาชนในทองถิ่นมีรายได

กตเวทีตอญาติผูใหญและผูสูง เพิ่มขึ้น

อายุที่ตนเคารพนับถือ

3. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

และเปนการกระตุนเศรษฐกิจ

และการใชจายเงินในเมือง

ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 จัดงานประเพณีออกพรรษา 1.เพื่อสงเสริมอนุรักษฟนฟู  -จัดกิจกรรมดานการอนุรักษ 100,000         -                  -                  ภาครัฐ เอกชน 1.สงเสริมอนุรักษฟนฟู เทศบาลนคร

ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญู และสืบสานขนบธรรมเนียม ฟนฟู สืบสานขนบธรรมเนียม ประชาชนในพื้นที่ และสืบสานขนบธรรมเนียม ขอนแกน

(อุดหนุนเทศบาลนครขอนแกน) ประเพณีทองถิ่น ประเพณี และนักทองเที่ยว ประเพณีทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม สํานักการศึกษาฯ

2.เพื่อสรางความรัก ความ เขารวมกิจกรรม วิถีอีสานอันเปนเอกลักษณของ

สามัคคี ความรวมมือของ ไมนอยกวา80% ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

หนวยงาน ทั้งภาครัฐ ภาค 2.สงเสริมการทองเที่ยวตาม

เอกชน เยาวชน และประชาชน นโยบายของรัฐบาล เที่ยวทั่ว

โดยใชวัฒนธรรมเปนสื่อกลาง ไทยไปไดทุกเดือน

7 โครงการจัดงานประจําปประเพณี  -เพื่อสงเสริมอนุรักษจารีต  -จัดใหมีการทําบุญตักบาตร 200,000         -                  -                  ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม ที่ทําการปกครอง

ศาลเจาพอหมื่นศรี ประจําป 2560 ประเพณี วัฒนธรรมประเพณี  -จัดมหรสพสมโภชตลอดงาน ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี อําเภอแวงนอย

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ อันดีงามของทองถิ่นสืบไป  -จัดแขงขันกีฬาพื้นบานและ และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ สํานักการศึกษาฯ

แวงนอย)  -เพื่อสรางความสามัคคีและ กีฬาสากล เชน ตะกรอ ฟุตบอล เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ความเขาใจอันดีของประชาชน  -ประกวดเตนแอโรบิก ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

ในเขตอําเภอแวงนอย  -จัดจําหนายสินคาพื้นบาน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการจัดงานอนุรักษ สงเสริม 1.เพื่อใหศิลปะขนบธรรมเนียม 1.จัดงานอนุรักษขนบธรรมเนียม 500,000         -                  -                  ภาครัฐ เอกชน ประชาชนในอําเภอได ที่ทําการปกครอง

ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย ประชาชนในพื้นที่ พัฒนาชุมชนและพัฒนา อ.ภูผามาน

ทองถิ่นอําเภอภูผามาน ใหคงไวตอไป 2.จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ และนักทองเที่ยว เศรษฐกิจที่ดีขึ้น สํานักการศึกษาฯ

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 2.เพื่อสรางจิตสํานึกใหเห็น 3.จัดงานประเพณีลอยกระทง เขารวมกิจกรรม 

อําเภอภูผามาน) ความสําคัญ หวงแหนและอนุรักษ วันออกพรรษาวัดเฉลียงทอง ไมนอยกวา 80 %

ศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น 4.จัดงานประเพณีบุญเบิกบาน

3.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง เลี้ยงผีตาปู (ดอนตา) และบุญ

วัฒนธรรมของอําเภอภูผามาน ซําฮะ

9 โครงการสืบสานงานประเพณีและ 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุนงาน  -ประชาชน 9 ตําบล องคกร 100,000         -                  -                  ภาครัฐ เอกชน 1.สรางความสมานฉันทของ สํานักงาน

ของดีเมืองกระนวน ประจําป 2560 ประเพณีทองถิ่นและศิลปะ ภาครัฐ ภาคเอกชนในเขตพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนทุกหมูเหลาและ วัฒนธรรมอําเภอ

(อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม การแสดงพื้นบานใหเปนที่รูจัก อําเภอกระนวน และนักทองเที่ยว นํามาซึ่งความผาสุกแกชุมชน กระนวน

อําเภอกระนวน) อยางกวางขวางในสังคมไทย เขารวมกิจกรรม ประเทศชาติ สํานักการศึกษาฯ

2.เพื่อกระตุนใหเกิดการ ไมนอยกวา 80 % 2.ภาพลักษณที่ดีและความมี

ทองเที่ยวซึ่งจะเปนการสราง ชื่อเสียงของอําเภอกระนวน

รายไดใหแกประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน 1.เพื่อรณรงคใหตระหนักถึง จัดงานอนุรักษสืบสาน 300,000         -                  -                  ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม สภาวัฒนธรรม

ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ความสําคัญและเห็นคุณคา ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี อําเภอพระยืน

ประจําป 2560 มรดกทางประเพณีวัฒนธรรม 6 แหง ไดแก และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ สํานักการศึกษาฯ

(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ ของทองถิ่น 1.งานรําลึกสมเด็จพุฒาจารยฯ เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

พระยืน) 2.เพื่ออนุรักษไวซึ่งวัฒนธรรม เทศบาลตําบลบานโตน ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

ของทองถิ่นที่บรรพบุรุษ 2.งานรําลึกพระครูปลัดหลาฯ

ของเราไดสั่งสมไวจะเปน ตําบลหนองแวง

วัฒนธรรมเกี่ยวกับชาติ 3.วันนมัสการพระเจาใหญ

ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี องคตื้อ เทศบาลตําบลพระยืน

อันดีงาม 4.งานบุญเหลา เทศบาล

พระยืนมิ่งมงคล

5.งานรําลึกพระครูญาณสาร

โสภณ ตําบลขามปอม

6.งานบุญประเพณีนมัสการ

เจาหอคํา เทศบาลตําบลพระบุ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

11 โครงการจัดงานกาชาดประจําป 1.เพื่อประชาสัมพันธสินคาของ จัดงานกาชาดฯ 7 วัน 7 คืน 200,000         -                  -                  ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม ที่ทําการ

รวมของดีเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพใหเปนที่รูจัก โดยมีกิจกรรมในงานดังนี้ ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี ปกครอง อ.ชุมแพ

ประจําป 2560 2.เพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม  -จัดขบวนแหของดีเมือง และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ สํานักการศึกษาฯ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่นให ชุมแพและศิลปวัฒนธรรม เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ชุมแพ) คงอยูตลอดไป   -ออกรานจําหนายสินคา ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

3.เพื่อสงเสริมการจําหนายสินคาพื้นเมือง OTOP

ตามนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่ง  -ประกวดพืชผลทางเกษตร

ผลิตภัณฑและสินคาพื้นเมือง   -แขงขันและการละเลน

พื้นบาน

12 โครงการจัดงานแสง สี เสียง ศิวะ 1.เพื่ออนุรักษรักษาไวซึ่งขนบ  -จัดแสดงแสง สี เสียง 200,000         -                  -                  ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม ที่ทําการปกครอง

ราตรีปูชนียาลัยปราสาทเปอยนอย ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ  -จัดขบวนแหศิลปวัฒนธรรม ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี อ.เปอยนอย

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ประชาชนอําเภอเปอยนอย  -จัดนิทรรศการ OTOP และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ สํานักการศึกษาฯ

เปอยนอย) 2.เพื่อประชาสัมพันธสถานที่  -จัดประกวดอาหารพื้นเมือง เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ทองเที่ยวใหเปนที่รูจักแพรหลาย -ประกวดผลิตผลทางการ ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

3.เพื่อสงเสริมความรักสามัคคี เกษตร

ของบุคลากรในทองถิ่น  -การแสดงศิลปพื้นเมือง
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

13 โครงการจัดงานประเพณี 1.เพื่อสืบสานอนุรักษฟนฟูและ  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 300,000 -                  -                  รอยละของผู 1.เปนการรักษาศิลปะ ที่ทําการปกครอง

บุญบั้งไฟ อําเภอบานไผ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมขนบ อําเภอบานไผ มารวมงาน จารีตประเพณี และภูมิปญญา อ.บานไผ

ประจําป 2560 ธรรมเนียมประเพณีบุญบั้งไฟสืบไป ทองถิ่น สํานักการศึกษาฯ

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 2.เพื่อเสริมสรางความสามัคคี 2.วัฒนธรรมไทยของทองถิ่น

อําเภอบานไผ) สมานฉันทของประชาชนทุก ใหคงอยูตลอดไป

หมูเหลา

14 โครงการจัดงานประเพณีบุญกุมขาว 1.เพื่ออนุรักษฟนฟู สืบสาน  -จัดงานประเพณีบุญกุมขาว 200,000 -                  -                  ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม ที่ทําการปกครอง

ใหญและของดีอําเภอบานไผ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ใหญและของดีอําเภอบานไผ ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี อําเภอบานไผ

ประจําป 2560 ภูมิปญญาดานประเพณีทองถิ่น และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ สํานักการศึกษาฯ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ใหเปนที่ประจักษสืบไป เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

บานไผ) 2. เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยน ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

เรียนรู ความรักสามัคคี
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

15 โครงการเทศกาลไกยาง ของดีอําเภอ 1.เพื่อประชาสัมพันธชื่อเสียงไก จัดงานวันไกยางที่อําเภอ 300,000         -                  -                  ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม ที่ทําการปกครอง

เขาสวนกวาง ประจําป 2560 ยางเขาสวนกวางของแทและ เขาสวนกวาง รวม 3 วัน ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมการทองเที่ยวและ อ.เขาสวนกวาง

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ อรอยตอง "ไกยางเขาสวนกวาง"3 คืน และนักทองเที่ยว กระตุนเศรษฐกิจ สํานักการศึกษาฯ

เขาสวนกวาง) 2.เพื่อยกระดับรานอาหาร เขารวมกิจกรรม

และแผงลอย บริเวณริมถนน ไมนอยกวา80%

มิตรภาพในเขตเทศบาล ใหมี

ความอรอย สะอาดและถูกหลัก

อนามัย ปลอดภัยตอผูบริโภค

3.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ

ทองเที่ยวของจังหวัด

16 โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ํา  -เพื่อสงเสริมและสืบสานการ  -จัดงานประเพณีพระเจา 100,000 -                  -                  ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม ที่ทําการปกครอง

พระเจาใหญไชยวาน ประจําป จัดงานประเพณีพระเจาใหญ ใหญไชยวาน ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี อ.โคกโพธิ์ไชย

พ.ศ. 2560 ไชยวาน อําเภอโคกโพธิ์ไชย และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ สํานักการศึกษาฯ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ  -เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

โคกโพธิ์ไชย) เชิงวัฒนธรรม ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

17 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 500,000         -                  -                  ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม ที่ทําการปกครอง

(สองฝงบั้งไฟลาน) ขอนแกน-ชัยภูมิ และขนบธรรมเนียมประเพณี (สองฝงบั้งไฟลาน) ขอนแกน - ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี อ.โคกโพธิ์ไชย

ประจําป 2560 อ.โคกโพธิ์ไชย ทองถิ่นไวสืบทอดตอไป ชัยภูมิ และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ สํานักการศึกษาฯ

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 2.เพื่อสงเสริมความรวมมือ เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

อําเภอโคกโพธิ์ไชย) ความรักและความสามัคคี ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

ระหวางหนวยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน ตลอดจน

ประชาชน

18 โครงการงานเทศกาลกลวยไมปาบาน 1.เพื่ออนุรักษพันธุกลวยไม  -จัดงานเทศกาลกลวยไมปา 100,000 -                  -                  ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม ที่ทําการปกครอง

ของดีเมืองมัญจาคีรี ชางกระและสืบสานวัฒนธรรม บาน และของดีเมืองมัญจาคีรี ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมการทองเที่ยวและ อําเภอมัญจาคีรี

ประจําป 2560 ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และนักทองเที่ยว กระตุนเศรษฐกิจ สํานักการศึกษาฯ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 2.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เขารวมกิจกรรม

มัญจาคีรี) 3.เพื่อสรางความสามัคคีและ ไมนอยกวา80%

สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

19 โครงการวันของดีสืบสานประเพณี 1.เพื่ออนุรักษ สืบสานศิลป  -จัดงานลอยกระทงตําบล 50,000           -                  -                  รอยละของผู 1.เปนการรักษาศิลปะ สํานักงาน

ลอยกระทง เทศบาลตําบลสะอาด วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม สะอาด อําเภอน้ําพอง มารวมงาน จารีตประเพณี และภูมิปญญา วัฒนธรรมอําเภอ

ประจําป 2560 ของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป ทองถิ่น น้ําพอง

(อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมอําเภอ 2.เพื่อใหเกิดความรัก ความ 2.วัฒนธรรมไทยของทองถิ่น สํานักการศึกษาฯ

น้ําพอง) สามัคคีในชุมชน ใหคงอยูตลอดไป

20 โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่ออนุรักษ สืบสานศิลป  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 400,000         -                  -                  รอยละของผู 1.เปนการรักษาศิลปะ สํานักงาน

(อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมอําเภอ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง มารวมงาน จารีตประเพณี และภูมิปญญา วัฒนธรรมอําเภอ

หนองนาคํา) ของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป ทองถิ่น หนองนาคํา

2.เพื่อใหเกิดความรัก ความ 2.วัฒนธรรมไทยของทองถิ่น สํานักการศึกษาฯ

สามัคคีในชุมชน ใหคงอยูตลอดไป

21 โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่ออนุรักษ สืบสานศิลป  -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 100,000         -                  -                  รอยละของผู 1.เปนการรักษาศิลปะ สํานักงาน

เทศบาลตําบลสะอาด วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง มารวมงาน จารีตประเพณี และภูมิปญญา วัฒนธรรมอําเภอ

ประจําป 2560 ของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป ทองถิ่น น้ําพอง

(อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมอําเภอ 2.เพื่อใหเกิดความรัก ความ 2.วัฒนธรรมไทยของทองถิ่น สํานักการศึกษาฯ

น้ําพอง) สามัคคีในชุมชน ใหคงอยูตลอดไป
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

22 โครงการสืบสานงานประเพณี 1.เพื่ออนุรักษ สืบสานศิลป  -จัดงานลอยกระทงตําบล 50,000           -                  -                  รอยละของผู 1.เปนการรักษาศิลปะ สํานักงาน

ลอยกระทง เทศบาลตําบลวังชัย วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม วังชัย  อําเภอน้ําพอง มารวมงาน จารีตประเพณี และภูมิปญญา วัฒนธรรมอําเภอ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป ทองถิ่น น้ําพอง

(อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมอําเภอ 2.เพื่อใหเกิดความรัก ความ 2.วัฒนธรรมไทยของทองถิ่น สํานักการศึกษาฯ

น้ําพอง) สามัคคีในชุมชน ใหคงอยูตลอดไป

23 โครงการสืบสานประเพณีแหเทียน 1.เพื่อทํานุบํารุงศาสนา เด็ก เยาวชน ประชาชน 50,000           -                  -                  รอยละของผู 1.เปนการรักษาศิลปะ สํานักงาน

พรรษา เทศบาลตําบลวังชัย สืบสานและอนุรักษภูมิปญญา ในเขตเทศบาลทั้ง 14 ชุมชน มารวมงาน จารีตประเพณี และภูมิปญญา วัฒนธรรมอําเภอ

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ทองถิ่น ประเพณีแหเทียน ทองถิ่น น้ําพอง

(อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมอําเภอ พรรษาของไทยใหคงอยูสืบไป 2.วัฒนธรรมไทยของทองถิ่น สํานักการศึกษาฯ

น้ําพอง) 2.เพื่อใหเด็ก เยาวชน ใหคงอยูตลอดไป

ประชาชนตระหนักถึงความ

สําคัญของวันเขาพรรษา
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

24 โครงการเทศกาลวาวและบุญกุมขาว 1.เพื่อสงเสริมใหมีงานเทศกาล 1.จัดงานบุญกุมขาว 300,000         -                  -                  รอยละของผู 1.เปนการรักษาศิลปะ ที่ทําการปกครอง

โนนศิลา ประจําป 2559 ที่จัดขึ้นเปนประเพณีประจําป    -จัดพิธีบวงสรวงพระแม มารวมงาน จารีตประเพณี และภูมิปญญา อําเภอโนนศิลา

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ของอําเภอโนนศิลา โพสพ/สูขวัญขาว ทองถิ่น สํานักการศึกษาฯ

โนนศิลา) 2.เพื่อเสริมสรางเอกลักษณ    -ออกรานนิทรรศการ การ 2.วัฒนธรรมไทยของทองถิ่น

และประชาสัมพันธอําเภอ แสดงสินคา OTOP ใหคงอยูตลอดไป

โนนศิลาใหเปนที่รูจักของคน    -การประกวดผลิตภัณฑ

ทัวไป ทางการเกษตร แขงขัน

3.เพื่อสงเสริม สรางรายได นวดขาว ประกวดอาหาร

ควบคูกับการสงเสริมวัฒนธรรม 2.จัดงานบุญประเพณีของ

และประเพณีอันดีงามของคน แตละตําบลในอําเภอ

ในทองถิ่น โนนศิลา

25 พัฒนาชุมชนอําเภอพล อยูดีมีสุข  -เพื่อรักษาวัฒนธรรมของ ชุมชน  ประชาชนทั่วไปใน 1,000,000       -                  -                  ผูเขารวมกิจกรรม ประชาชนไดรูจักประเพณี มูลนิธิศาลเจาพอ

(อุดหนุนมูลนิธิศาลเจาพอละเลิงหวายทองถิ่นที่มีมาแตโบราณใหคง เขตอําเภอพลและพื้นที่ ไมนอยกวา 80% วัฒนธรรมโบราณและสืบ ละเลิงหวาย

อําเภอพล) อยูสืบทอดตลอดไป ใกลเคียง ทอดรักษาไวใหชนรุนหลังได อําเภอพล

รูจัก สํานักการศึกษาฯ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

26 ออกรานธารากาชาดเพื่อหารายได 1.เพื่อยกระดับงานไหม ประชาชนเขตพื้นที่จังหวัด 300,000         จํานวนรายได  -จังหวัดขอนแกนและเหลา สํานักงาน

ในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณี ขอนแกนสูความเปนสากลใน ขอนแกน และประชาชนทั่วไป จากการออกราน กาชาดจังหวัดขอนแกน มี เหลากาชาด

ผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัด อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่สนใจเขารวมกิจกรรม ธารากาชาด รายไดจากการจัดงานไวใช จังหวัดขอนแกน

ขอนแกน ประจําป 2559-2561 2.เพื่อจัดหารายไดเปนคาใช สําหรับในการดําเนินกิจกรรม (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาด จายในการดําเนินภารกิจของ ตามภารกิจของจังหวัด

จังหวัดขอนแกน) เหลากาชาดจังหวัดขอนแกน ขอนแกนและเหลากาชาด

3.เพื่อประสานความรวมมือ จังหวัดขอนแกน

ระหวางสวนราชการ องคกร  -สวนราชการ ประชาชนที่เปน

เอกชน และประชาชนใน กลุมเปาหมายไดรับทราบ

จังหวัดขอนแกน ตลอดจน 6 ผลงาน และบทบาทหนาที่ตาม

ชาติอนุภาคลุมน้ําโขง GMS ภารกิจของจังหวัดขอนแกน

(เวียดนาม ลาว พมา กัมพูชา

จีน และไทย)

กลุมเปาหมายไดรับทราบ

27 จัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมือง 1.เพื่ออนุรักษรักษาไวซึ่งขนบ  -จัดแสดงแสง สี เสียง 200,000         -                  -                  ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม ที่ทําการปกครอง

ภูเวียงและเทศกาลของดีเมืองภูเวียง ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ  -จัดขบวนแหศิลปวัฒนธรรม ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี อําเภอภูเวียง

ประจําป 2560 ประชาชนอําเภอภูเวียง  -จัดนิทรรศการ OTOP และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ สํานักการศึกษาฯ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 2.เพื่อประชาสัมพันธสถานที่  -จัดประกวดอาหารพื้นเมือง เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ภูเวียง) ทองเที่ยวใหเปนที่รูจักแพรหลาย  -ประกวดผลิตผลทางการ ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

3.เพื่อสงเสริมความรักสามัคคี เกษตร

ของบุคลากรในทองถิ่น  -การแสดงศิลปพื้นเมือง
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

28 งานประเพณีบุญกุมขาวใหญ และ 1.เพื่อเปนการอนุรักษและ ทุกตําบลในเขตพื้นที่อําเภอ 200,000         -                  -                  ภาครัฐ เอกชน 1.ทุกภาคสวนในอําเภอ ที่ทําการปกครอง

ของดีแวงใหญ ประจําป 2560 สืบสานประเพณีทองถิ่นให แวงใหญ รวม 52 หมูบาน ประชาชนในพื้นที่ แวงใหญมีสวนรวมในการ อําเภอแวงใหญ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ดํารงอยูสืบไป รวมจัดกิจกรรม และนักทองเที่ยว จัดกิจกรรม สํานักการศึกษาฯ

แวงใหญ) 2.เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพ เขารวมกิจกรรม 2.สงเสริมอาชีพดานเกษตร

ดานการเกษตร ซึ่งจะไดนํา ไมนอยกวา80% และดานประเพณีวัฒนธรรม

ผลผลิตมาประกวดแขงขัน ใหคงอยูตลอดไป

3.เปนการกระตุนเศรษฐกิจ 3.เปนการสงเสริมอาชีพและ

ของอําเภอแวงใหญ พัฒนาอาชีพการเกษตรให

เขมแข็งและมั่นคง

29 จัดงานเทศกาลประจําป 2559 1.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ จัดงานเทศกาลประจําป 200,000         -                  -                  ภาครัฐ เอกชน 1.เพิ่มรายไดใหกับกลุมอาชีพ ที่ทําการปกครอง

อําเภอหนองนาคํา งานเทศกาล งานตามนโยบายของรัฐบาล ระยะเวลา 3 วัน 3 คืน ประชาชนในพื้นที่ ตาง ๆ ทําใหสมาชิกกลุมมี อําเภอหนองนาคํา

งมปลาน้ําแดงแงงผาฝาย ไหวพระ ในเรื่องหนึ่งตําบล หนึ่ง และนักทองเที่ยว รายไดเพิ่มมากขึ้น สํานักการศึกษาฯ

พุทธนาคํา ผลิตภัณฑ เขารวมกิจกรรม 2.ขนบธรรมเนียมประเพณี

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 2.เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียม ไมนอยกวา80% และวัฒนธรรม ภูมิปญญา

หนองนาคํา) ประเพณี และวัฒนธรรมของ ทองถิ่นไดรับการอนุรักษและ

ทองถิ่นใหดํารงอยูตอไป สืบทอดไปยังอนุชนรุนหลัง

3.เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

ของดีของอําเภอใหเปนที่รูจัก

โดยแพรหลายของคนทั่วไป
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

30 สงเสริมการจัดงานมหกรรมของดี 1.เพื่อสงเสริม สนับสนุน ประชาชนในพื้นที่อําเภอ 200,000         -                  -                  ภาครัฐ เอกชน 1.ทําใหผูนําชุมชนและ ที่ทําการปกครอง

สีชมพู ประจําป 2560 กิจกรรมจารีตประเพณีและ สีชมพู จํานวน 10 ตําบล ประชาชนในพื้นที่ พี่นองประชาชนไดสืบสาน อําเภอสีชมพู

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 115 หมูบาน 11 อปท. และนักทองเที่ยว งานประเพณีวัฒนธรรมอันดี สํานักการศึกษาฯ

สีชมพ)ู ใหคงอยู เขารวมกิจกรรม งามของทองถิ่น

2.เพื่อเสริมสรางความรูรัก ไมนอยกวา80% 2.ทําใหผูนําชุมชนและพี่นอง

สามัคคี และความปรองดอง ประชาชนไดแสดงออกถึง

สมานฉันทของพี่นองประชาชน ความรูรักสามัคคีและมีความ

ในพื้นที่ สุขอยางสมานฉันท

3.เพื่อสรางจิตสํานึกให

ประชาชนไดใหความสําคัญ

และตระหนักถึงการนอมนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตใช

31 ฮีตฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ 1.เพื่ออนุรักษ สงเสริม สืบสาน  -จัดงานประเพณีสืบสาน 1,000,000       -                  -                  ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดรูจักประเพณี ที่ทําการปกครอง

ประจําป 2560 จารีตประเพณีทองถิ่นใหดํารง ตํานานอําเภอหนองเรือ ประชาชนในพื้นที่ วัฒนธรรมโบราณและสืบ อําเภอหนองเรือ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ อยูอยางยั่งยืน รวมกับเทศบาลตําบลและ และนักทองเที่ยว ทอดรักษาไวใหชนรุนหลังได สํานักการศึกษาฯ

หนองเรือ) 2.เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบล เขารวมกิจกรรม รูจัก

ภูมิปญญาทองถิ่นใหมีมูลคา ในพื้นที่ จํานวน 13  แหง ไมนอยกวา80%
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

32 อนุรักษศิลปะแมไมมวยไทยคงไว 1.เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็ก  -เด็ก เยาวชน นักเรียน 4,000,000       -                  -                  ผูเขารวมกิจกรรม 1.เด็ก เยาวชน นักเรียน ศูนยการศึกษา

เพื่อความเปนไทย เยาวชนและประชาชนไดรูจัก นักศึกษา ประชาชนอําเภอ ไมนอยกวา 80% นักศึกษาและประชาชนอําเภอ นอกโรงเรียนฯ

(อุดหนุนศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อนุรักษและยกระดับการศึกษา หนองเรือไมนอยกวา 500 คน หนองเรือไดอนุรักษและ อําเภอหนองเรือ

และการศึกษาตามอัธยาศัย ศิลปแมไมมวยไทย ยกระดับการศึกษาศิลปะแมไม สํานักการศึกษาฯ

อําเภอหนองเรือ) 2.เพื่อเปนการณรงคเผยแพร มวยไทย

กีฬามวยไทยใหเปนที่รูจัก 2.ทําใหมวยไทยศิลปะการตอสู

กีฬาประจําชาติไทยไดรับการ

รณรงคเผยแพรใหเปนที่รูจัก

แพรหลาย

33 งานประเพณีบุญกุมขาวใหญ และ 1.เพื่ออนุรักษฟนฟู สืบสาน  -จัดงานประเพณีบุญกุมขาว 200,000 -                  -                  ภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขารวม ที่ทําการปกครอง

ของดีอําเภอหนองสองหอง ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ใหญและของดีอําเภอบานไผ ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมสรางรายได และมี อําเภอ

ประจําป 2560 ภูมิปญญาดานประเพณีทองถิ่น และนักทองเที่ยว สวนรวมในการอนุรักษ หนองสองหอง

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ใหเปนที่ประจักษสืบไป เขารวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สํานักการศึกษาฯ

บานหนองสองหอง) 2. เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยน ไมนอยกวา80% ของทองถิ่นใหคงอยูสืบตอไป

เรียนรู ความรักสามัคคี
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

34 สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 1.เพื่อใหเยาวชน นักเรียน จัดประชุมสัมมนาฯ และการ 100,000 - - ภาครัฐ เอกชน 1.ผูสูงอายุ เยาวชน นักเรียน สภาวัฒนธรรม

วิถีอีสานสูการทองเที่ยวชุมชน นักศึกษา ผูสูงอายุในพื้นที่ ศึกษาดูงาน ประชาชนในพื้นที่ นักศึกษา คณะกรรมการสภา อําเภอกระนวน

(อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม อําเภอกระนวน และนักทองเที่ยว วัฒนธรรมสามารถดําเนินงาน สํานักการศึกษาฯ

อําเภอกระนวน) 2.เพื่อใหเยาวชน นักเรียน เขารวมกิจกรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพ

นักศึกษา ไดมีโอกาส ไมนอยกวา80% 2.มีการสรางเวทีวัฒนธรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทาง เพื่อใหคนในชุมชนไดแลก

และวิธีการดําเนินงานดาน เปลี่ยนเรียนรูและแกไข

วัฒนธรรมรวมกัน ปญหาสังคมที่เกิดขึ้น

รวมกัน

35 "จัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมือง 1.เพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑ  -ประชาชนอําเภอชนบท 100,000 - - ภาครัฐ เอกชน 1.ศิลปวัฒนธรรม ที่ทําการปกครอง

ชลบถ" ประจําป 2560 ผาไหมของอําเภอชนบท และอําเภอใกลเคียง ประชาชนในพื้นที่ ขนบธรรมเนียมประเพณี อําเภอชนบท

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ 2.เพื่อเพิ่มรายไดใหแก ประมาณ 40,000 คน และนักทองเที่ยว อันดีงาม ตลอดจนภูมิปญญา สํานักการศึกษาฯ

ประชาชนในพื้นที่ เขารวมกิจกรรม ทองถิ่นคงอยูสืบตอไป

3.เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวา80% 2.ประชาชนมีรายไดจากการ

ขนบธรรมเนียมประเพณี จําหนายสินคา OTOP

อันดีงาม ตลอดจนภูมิปญญา 3.ประชาสัมพันธแหลง

ชาวบานใหคงอยูตลอดไป ทองเที่ยวใหเปนที่รูจัก
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 อนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป  

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

36 "แผนดินพระเจาใหญ รวมใจของดี 1.เพื่อเปนการเฉลิมฉลองครบ  -ประชาชนอําเภอซําสูง 100,000 - - ภาครัฐ เอกชน 1.อ.ซําสูงมีงานประจําปเปนที่ ที่ทําการปกครอง

อําเภอซําสูง ประจําป 2560" รอบ 23 ป การยกฐานะเปน และอําเภอใกลเคียง ประชาชนในพื้นที่ รูจัก เกิดเอกลักษณ สรางความ อําเภอซําสูง

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ กิ่งอําเภอซําสูง และกําหนด และนักทองเที่ยว ภาคภูมิใจใหแกชาวอําเภอ สํานักการศึกษาฯ

ซําสูง) ใหเปนงานประจําปของอําเภอ เขารวมกิจกรรม 2.ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ

2.เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ ไมนอยกวา80% ของดีของอําเภอใหเปนที่รูจัก

พัฒนาผลิตภัณฑของดี อ.ซําสูง นําไปสูการขยายชองทางการ

3.เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม จําหนาย เปนการเพิ่มรายได

ทองถิ่นอันดีงามในการกราบ 3.สงเสริมและสรางจิตสํานึก

ไหวสักการะพระเจาใหญ การรักบานเกิดใหแกประชาชน

ในชวงวันแรงงาน ภายใตแนวคิด "คนซําสูงไม

ทอดทิ้งกัน"

12,970,000    920,000       920,000       รวม 36 โครงการ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.6 สงเสริม สนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลายเชื่อมโยงสูการเรียนรูอยางเปนระบบและเผยแพรสูสังคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 การจัดงานประเพณีศาสนา และ เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัด  -จัดคุมวัฒนธรรมในงาน 4,400,000 4,400,000 4,400,000 ภาครัฐ เอกชน ผูมารวมงานไดรับรูและเขาใจ สํานักการศึกษาฯ

วัฒนธรรม งานไหมและงานประเพณี เทศกาลไหมฯ ประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับความหมาย

ศาสนาและวัฒนธรรม หรือ  -จัดงานรดน้ําดําหัว และนักทองเที่ยว ความสําคัญของกิจกรรมและได

รวมกับสวนราชการอื่นในการ เขารวมไมนอยกวา รวมสงเสริมการทองเที่ยว

สงเสริมงานประเพณีศาสนา รอยละ 80 อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ดี

และวัฒนธรรมของทองถิ่นและ งามและเขารวมกิจกรรมอันมี

จังหวัด คุณคาที่ไดสืบทอดถึงชนรุนหลัง

2 สงเสริมผาไทยลายเอกลักษณอําเภอ 1.เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการ  -กลุมอาชีพทอผา 7 ตําบล 200,000         -               -               ความพึงพอใจของ 1.ประชาชนไดรวมกันอนุรักษ สํานักงาน

บานฝาง แตงกายดวยผาไทยลาย ในเขตอําเภอบานฝาง ผูเขารวมโครงการ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานใหคงอยู วัฒนธรรมอําเภอ

(อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม เอกลักษณอําเภอบานฝาง อยางยั่งยืน บานฝาง

อําเภอบานฝาง) 2.เพื่อสงเสริมอาชีพการทอผา 2.ทุกภาคสวนเปนแบบอยาง กองแผนฯ

ที่ดีมีวัฒนธรรมการแตงกาย

ดวยผาไทย

3.กลุมอาชีพการทอผาไทย

มีรายไดเพิ่มขึ้น

4,600,000      4,400,000     4,400,000     รวม   2  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมิน - เพื่อนิเทศ ติดตามและ ออกนิเทศติดตามประเมินผล 200,000 500,000 500,000 - ผลสัมฤทธิ์ทางการ  -โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน สํานักการศึกษาฯ

ผลโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน ประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด 19 แหง เรียนของนักเรียนใน การสอนอยางมีคุณภาพและ

- เพื่อติดตามประเมินผล อยางนอยโรงเรียนละ 1 ครั้ง สังกัด ไดรับการรับรองในการประเมิน

โครงการตามแผนยุทธศาสตร ตอปการศึกษา - ผลการประเมิน ภายในและภายนอกจาก

พัฒนาการศึกษา คุณภาพภายในตาม หนวยงานที่เกี่ยวของ

- เพื่อประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานการจัดการ

ของโรงเรียนในสังกัด ศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัด อปท.

2 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมิน  -เพื่อนิเทศ ติดตามและ ออกนิเทศติดตามประเมินผล 150,000 150,000 150,000 - ผลสัมฤทธิ์ทาง  -โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน สํานักการศึกษาฯ

คุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัด ประเมินคุณภาพภายในของ คุณภาพภายในของสถาน การเรียนของ การสอนอยางมีคุณภาพและ

อบจ.ขอนแกน สถานศึกษาในสังกัด อบจ. ศึกษาในสังกัด อบจ. นักเรียนในสังกัด ไดรับการรับรองในการประเมิน

ขอนแกน ขอนแกน 19 โรงเรียน - ผลการประเมิน ภายในและภายนอกจาก

คุณภาพภายใน หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตามมาตรฐานการ

จัดการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัด

 อปท.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการนักเรียนคนเกงของโรงเรียน - เพื่อทดสอบความรู - จัดกิจกรรมทดสอบ 150,000 150,000 150,000 - ผลการทดสอบ  -นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษาฯ

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ความสามารถทางดาน หรือแขงขันทักษะทาง หรือผลการแขงขัน ไดรับรางวัลในการแขงขัน

ขอนแกน วิชาการของนักเรียน วิชาการ ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาการในระดับตางๆ

โรงเรียนในสังกัด - จัดกิจกรรมคัดเลือก ของนักเรียน  -โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน

- เพื่อเขารวมแขงขัน ตัวแทนนักเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด การสอนอยางมีคุณภาพและ

ดานวิชาการในกลุมสาระ เพื่อเขารวมแขงขันทักษะ ไดรับการรับรองในการประเมิน

ตาง ๆ ในระดับจังหวัด ทางวิชาการ ภายในและภายนอกจาก

ระดับภาคและระดับประเทศ - เขารวมแขงขันทักษะ หนวยงานที่เกี่ยวของ

ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ทางวิชาการ

- เพื่อจัดแขงขันคัดเลือก ของโรงเรียนในสังกัด

ตัวแทนนักเรียน อบจ. ขก. 19 แหง

เขารวมแขงขันทางวิชาการ

ในระดับตาง ๆ

4 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ  - เพื่อเขารวมการแขงขันและ  - จัดนิทรรศการและเขารวม 1,700,000 1,700,000 1,700,000 - ระดับความสําเร็จ  -โรงเรียนในสังกัดประสบความ สํานักการศึกษาฯ

ของครูและนักเรียนในสังกัด อบจ. จัดนิทรรศการกิจกรรมทาง กิจกรรมทางวิชาการในงาน ของการเขารวม สําเร็จในการเขารวมกิจกรรม

ขอนแกน วิชาการในระดับทองถิ่น มหกรรมการศึกษาทองถิ่น กิจกรรม  -โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน

ระดับภาคและระดับประเทศ ระดับภาคฯ 1 ครั้ง การสอนอยางมีคุณภาพและ

- จัดนิทรรศการและเขารวม ไดรับการรับรองในการประเมิน

กิจกรรมทางวิชาการในงาน ภายในและภายนอกจาก

มหกรรมการศึกษาทองถิ่น หนวยงานที่เกี่ยวของ

ระดับประเทศ 1 ครั้ง
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการบริหารจัดการการศึกษา - เพื่อพัฒนาระบบการจัด -โรงเรียนในสังกัดไดรับ จํานวนโรงเรียนที่  -  โรงเรียนในสังกัดมีการ สํานักการศึกษาฯ

โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา การศึกษาของโรงเรียน รางวัลจากโครงการSBMLD ไดรับรางวัลจาก บริหารจัดการโดยใชโรงเรียน

ทองถิ่น (SBMLD) ในสังกัด โดยใชโรงเรียน - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 750,000 750,000 750,000 โครงการSBMLD เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 750,000 750,000 750,000 (SBMLD)

(SBMLD) - ร.ร. บานคูขาดฯ 750,000 750,000 750,000  - โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน

- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 750,000 750,000 750,000 การสอนอยางมีคุณภาพและ

- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 750,000 750,000 750,000 ไดรับการรับรองในการประเมิน

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 750,000 750,000 750,000 ภายในและภายนอกจาก

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 750,000 750,000 750,000 หนวยงานที่เกี่ยวของ

- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 750,000 750,000 750,000

- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 750,000 750,000 750,000

- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 750,000 750,000 750,000

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 750,000 750,000 750,000

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 750,000 750,000 750,000

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 750,000 750,000 750,000

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 750,000 750,000 750,000

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 750,000 750,000 750,000

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 750,000 750,000 750,000

- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 750,000 750,000 750,000

- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 750,000 750,000 750,000

- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 750,000 750,000 750,000
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการพัฒนาการจัดหลักสูตร - เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน -โรงเรียนจัดเรียนรวม ปวช. 200,000 400,000 400,000 - รอยละความพึงพอ  - นักเรียนมีทางเลือกทางการศึกษ สํานักการศึกษาฯ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การสอนของโรงเรียน จํานวน 4 โรงเรียน ใจของนักเรียนที่  - โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดที่เปดหลักสูตร เขารวมโครงการ การสอนอยางมีคุณภาพและ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ผลสัมฤทธิ์ทาง ไดรับการรับรองในการประเมิน

(ปวช.) ควบคูในโรงเรียน การเรียนของนักเรียนภายในและภายนอกจาก

มัธยมศึกษา ที่เขารวมโครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ

7 โครงการพัฒนาและสงเสริมการ  - เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร  - จัดประชุมคณะกรรมการ 200,000 300,000 300,000 - ผลการประเมิน  - โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม สถานศึกษา 4 ฝาย สถานศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง คุณภาพภายในตาม การสอนอยางมีคุณภาพและ

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม ตอปการศึกษา มาตรฐานการจัดการ ไดรับการรับรองในการประเมิน

ของคณะกรรมการสถานศึกษา  - จัดกิจกรรมพัฒนาระบบ ศึกษาของโรงเรียน ภายในและภายนอกจาก

และผูที่มีสวนเกี่ยวของ การบริหารสถานศึกษา ในสังกัด อปท. หนวยงานที่เกี่ยวของ

4 ฝาย

8 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ - เพื่อพัฒนาระบบประกัน  - จัดอบรมผูประเมินภายใน 250,000 250,000 250,000 - จํานวนผูที่สอบผาน  - โรงเรียนมีระบบประกัน สํานักการศึกษาฯ

การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด คุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัด อบจ. ขอนแกน เปนผูประเมินภายในคุณภาพการศึกษา

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน - เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  - ประเมินคุณภาพภายใน สังกัดอบจ.ขอนแกน - โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน

ของโรงเรียนในสังกัด และรับรองผลการประเมิน - ผลการประเมิน การสอนอยางมีคุณภาพและ

คุณภาพภายในของโรงเรียน คุณภาพภายในตาม ไดรับการรับรองในการประเมิน

ในสังกัด 19 โรงเรียน มาตรฐานการจัดการ ภายในและภายนอกจาก

ศึกษาของโรงเรียน หนวยงานที่เกี่ยวของ

ในสังกัด
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการนักเรียนองคการ เพื่อสงเสริมการอานออก - นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 500,000 500,000 500,000 - รอยละของนักเรียน - นักเรียนในสังกัด อบจ.ขก. สํานักการศึกษาฯ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน และพัฒนาทักษะการเขียน จํานวนไมนอยกวา ที่อานออกเขียนได สามารถอานออกเขียนไดทุกคน

อานออกเขียนไดรอยเปอรเซ็นต ของนักเรียนในสังกัด 5,000 คน - โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน

การสอนอยางมีคุณภาพและ

ไดรับการรับรองในการประเมิน

ภายในและภายนอกจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ

10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง -นักเรียน จํานวน 4,000 คน 250,000 300,000 300,000 - รอยละความ  - นักเรียนในสังกัด อบจ.ขก. สํานักการศึกษาฯ

ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัด การเรียนของนักเรียน พึงพอใจของผูเขา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในสังกัด รวมโครงการ - โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน

- ระดับผลสัมฤทธิ์ การสอนอยางมีคุณภาพและ

ทางการเรียนของ ไดรับการรับรองในการประเมิน

นักเรียนในสังกัด ภายในและภายนอกจาก

อบจ.ขก. หนวยงานที่เกี่ยวของ

11 โครงการสงเสริมองคกรปกครอง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ แผนพัฒนาการศึกษา 200,000 200,000 200,000 - รอยละของแผน แผนพัฒนาการศึกษาที่มี สํานักการศึกษาฯ

สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา การจัดทําแผนพัฒนา ของโรงเรียนในสังกัด พัฒนาการศึกษา คุณภาพและสอดคลองกับ

การศึกษาดีเดน การศึกษา 19 โรงเรียน ที่มีคุณภาพ บริบทของโรงเรียน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

12 จัดซื้อที่นอนนักเรียนอนุบาลในสังกัด เพื่อจัดหาที่นอนสําหรับ จัดหาที่นอนใหนักเรียน - รอยละของจํานวน  -นักเรียนระดับอนุบาลของ สํานักการศึกษาฯ

นักเรียนระดับอนุบาล อนุบาล 2 โรงเรียน ดังนี้ นักเรียนที่ไดรับ โรงเรียนในสังกัดมีที่นอน

ของโรงเรียนในสังกัด - โรงเรียนบานหนองเสี้ยว 100,000 100,000 100,000 จัดสรรที่นอนฯ  สําหรับนอนกลางวัน

- โรงเรียนบานคูขาดฯ 50,000 50,000 50,000  -โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน

การสอนอยางมีคุณภาพและ

ไดรับการรับรองในการประเมิน

ภายในและภายนอกจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ

13 คารถรับ-สงนักเรียน เพื่อเปนคารถรับ-สงนักเรียน นักเรียนโรงเรียนในสังกัด - จํานวนนักเรียนที่  - นักเรียนในสังกัด อบจ.ขก. สํานักการศึกษาฯ

ของนักเรียนระดับอนุบาล จํานวน 2 โรงเรียน ดังนี้ ใชบริการรถรับ-สง มีรถรับ-สงระหวางบานและ

ป.1-6 และ ม.1-3 - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 300,000 300,000 300,000 - ผลการประเมิน โรงเรียน ทําใหมีความ

ของโรงเรียนในสังกัดระดับ - ร.ร. บานคูขาดฯ 300,000 300,000 300,000 คุณภาพภายในตาม ปลอดภัย

ประถมศึกษาและขยาย มาตรฐานการจัดการ

โอกาสทางการศึกษา ศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัด
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

14 คาจางเหมาบริการโรงเรียน  - จัดหาครูใหครบทุกกลุมสาระ จางครูชวยสอน เจาหนาที่ - รอยละของจํานวน  - โรงเรียนในสังกัดมีบุคลากร สํานักการศึกษาฯ

ในสังกัด ตามความขาดแคลน สนับสนุนการสอน คนงาน บุคลากรที่ขาดแคลน เพียงพอในทุกกลุมสาระ

-เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัด และครูชาวตางประเทศ ในแตละกลุมสาระ  - โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน

การศึกษาของโรงเรียน ใหกับโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ การสอนอยางมีคุณภาพและ

ในสังกัด - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 2,026,000 2,026,000 2,026,000 ไดรับการรับรองในการประเมิน

- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 3,405,000 3,405,000 3,405,000 ภายในและภายนอกจาก

- ร.ร. บานคูขาดฯ 397,000 397,000 397,000 หนวยงานที่เกี่ยวของ

- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 1,022,000 1,022,000 1,022,000

- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 588,000 588,000 588,000

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 1,311,000 1,311,000 1,311,000

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 661,000 661,000 661,000

- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 661,000 661,000 661,000

- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 480,000 480,000 480,000

- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 480,000 480,000 480,000

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 480,000 480,000 480,000

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 780,000 780,000 780,000

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 2,336,000 2,336,000 2,336,000

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 480,000 480,000 480,000

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 1,311,000 1,311,000 1,311,000

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 588,000 588,000 588,000

- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 1,852,000 1,852,000 1,852,000

- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 1,238,000 1,238,000 1,238,000

- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 661,000 661,000 661,000
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

15 โครงการพัฒนาการเรียนรูสู  - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด - รอยละความ  - ครูและนักเรียนมีความรู สํานักการศึกษาฯ

ประชาคมอาเซียน นิทรรศการและ อบรม เพื่อ จํานวน 19 โรงเรียน ดังนี้ พึงพอใจของผูเขา เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ โรงเรียนในสังกัด

พัฒนาครู นักเรียน และ - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 80,000 80,000 80,000 รวมโครงการ สามารถพัฒนาตนเองใหพรอม

บุคลากรทางการศึกษาในการ - ร.ร. บานคูขาดฯ 80,000 80,000 80,000 - ผลการประเมิน สําหรับประชาคมอาเซียน

เตรียมความพรอมสูอาเซียน - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 80,000 80,000 80,000 คุณภาพภายในตาม  - โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน

- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 80,000 80,000 80,000 มาตรฐานการจัดการ การสอนอยางมีคุณภาพและ

- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 80,000 80,000 80,000 ศึกษาของโรงเรียน ไดรับการรับรองในการประเมิน

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 80,000 80,000 80,000 ในสังกัด ภายในและภายนอกจาก

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 80,000 80,000 80,000 หนวยงานที่เกี่ยวของ

- 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

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 80,000 80,000 80,000

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 80,000 80,000 80,000

- 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
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

16 โครงการพัฒนาศูนยการเรียน เพื่อพัฒนาศูนยการเรียน - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 50,000 50,000 50,000  - จํานวนผูเขาใช โรงเรียนมีศูนยการเรียน สํานักการศึกษาฯ

อาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา ที่เอื้อตอ - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 50,000 50,000 50,000 บริการศูนยการเรียน อาเซียนศึกษาสําหรับเปน โรงเรียนในสังกัด

การจัดการเรียนการสอน - ร.ร. บานคูขาดฯ 50,000 50,000 50,000 อาเซียนศึกษา แหลงเรียนรูแกนักเรียน

- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 50,000 50,000 50,000

- 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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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

17 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อเสริมสรางความรู ความ -จัดอบรมระบบดูแลชวยเหลือ 200,000 200,000 200,000  - รอยละของจํานวน  - ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สํานักการศึกษาฯ

เขาใจเกี่ยวกับระบบดูแล นักเรียนใหกับครูผูรับผิดชอบ ผูปกครองที่เขารวม ของโรงเรียนในสังกัดใหมี

ชวยเหลือนักเรียนใหกับครู จํานวนไมนอยกวา 100 คน การประชุม ประสิทธิภาพและทั่วถึง

ผูรับผิดชอบ -นิเทศ กํากับ ติดตาม  - รอยละของจํานวน

- เพื่อพัฒนาระบบดูแล ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน นักเรียนที่ไดรับ

ชวยเหลือนักเรียนของ ของโรงเรียนในสังกัด การเยี่ยมบาน

โรงเรียนในสังกัดใหมี 19 โรงเรียน

ประสิทธิภาพ

18 โครงการปจจัยพื้นฐานสําหรับ  - เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนในสังกัด - รอยละความ  - นักเรียนในสังกัด อบจ.ขก. สํานักการศึกษาฯ

นักเรียนยากจน ใหกับนักเรียนในสังกัด จํานวน 19 โรงเรียน ดังนี้ พึงพอใจของผูเขา ไดรับการสนับสนุนปจจัยพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด

ในโรงเรียนระดับมัธยมฯ - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 64,000 64,000 64,000 รวมโครงการ ในการมาเรียนหนังสือไดแก

 - เพื่อจัดหารถรับ-สง - ร.ร. บานคูขาดฯ 167,000 167,000 167,000 - ผลการประเมิน สวัสดิการรถรับ-สงและอาหาร

นักเรียนในสังกัดใน - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 1,101,000 1,101,000 1,101,000 คุณภาพภายในตาม กลางวัน

โรงเรียนระดับประถมฯ - ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 150,000 150,000 150,000 มาตรฐานการจัดการ

ขยายโอกาส และมัธยมฯ - ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 84,000 84,000 84,000 ศึกษาของโรงเรียน

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 213,000 213,000 213,000 ในสังกัด

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 225,000 225,000 225,000

- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 279,000 279,000 279,000

- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 69,000 69,000 69,000

- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 153,000 153,000 153,000

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 63,000 63,000 63,000

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 543,000 543,000 543,000
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

18 โครงการปจจัยพื้นฐานสําหรับ - ร.ร. สีชมพูศึกษา 879,000 879,000 879,000

นักเรียนยากจน (ตอ) - ร.ร. มัธยมหนองเขียด 108,000 108,000 108,000

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 126,000 126,000 126,000

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 138,000 138,000 138,000

- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 333,000 333,000 333,000

- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 96,000 96,000 96,000

- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 108,000 108,000 108,000

19 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อเปนคาอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนในสังกัด - จํานวนนักเรียนที่  - นักเรียนในสังกัด อบจ.ขก. สํานักการศึกษาฯ

ของนักเรียนระดับอนุบาล จํานวน 2 โรงเรียน ดังนี้ ไดรับอาหารกลางวัน มีอาหารกลางวันรับประทาน โรงเรียนในสังกัด

ป.1-6 และ ม.1-3 - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 1,804,000 1,804,000 1,804,000 - ผลการประเมิน อยางทั่วถึง

ของโรงเรียนในสังกัดระดับ - ร.ร. บานคูขาดฯ 1,380,000 1,380,000 1,380,000 คุณภาพภายในตาม

ประถมศึกษาและขยาย มาตรฐานการจัดการ

โอกาสทางการศึกษา ศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัด

20 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเปนคาอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัด - จํานวนนักเรียนที่  - นักเรียนในสังกัด อบจ.ขก. สํานักการศึกษาฯ

ของนักเรียนระดับอนุบาล จํานวน 2 โรงเรียน ดังนี้ ไดรับอาหารเสริม(นม) อาหารเสริม (นม) อยางทั่วถึง โรงเรียนในสังกัด

และป.1-6 ของโรงเรียน - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 865,000 865,000 865,000 - ผลการประเมิน

ในสังกัดระดับประถมศึกษา - ร.ร. บานคูขาดฯ 488,000 488,000 488,000 คุณภาพภายในตาม

และขยายโอกาสทาง มาตรฐานการจัดการ

การศึกษา ศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัด
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

21 คาจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนคาใชจายในการ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด - รอยละความพึง  - โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน สํานักการศึกษาฯ

(รายหัวนักเรียน) จัดการเรียนการสอน จํานวน 19 โรงเรียน ดังนี้ พอใจของผูไดรับ การสอนอยางมีคุณภาพและ

- ร.ร. บานหนองเสี้ยว 875,000 875,000 875,000 บริการตามโครงการ ไดรับการรับรองในการประเมิน

- ร.ร. บานคูขาดฯ 950,000 950,000 950,000 - ผลการประเมิน ภายในและภายนอกจาก

- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 11,390,000 11,390,000 11,390,000 คุณภาพภายในตาม หนวยงานที่เกี่ยวของ

- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 1,002,000 1,002,000 1,002,000 มาตรฐานการจัดการ

- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 646,000 646,000 646,000 ศึกษาของโรงเรียน

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 1,594,000 1,594,000 1,594,000 ในสังกัด

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 1,676,000 1,676,000 1,676,000

- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 1,937,000 1,937,000 1,937,000

- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 492,000 492,000 492,000

- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 1,179,000 1,179,000 1,179,000

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 459,000 459,000 459,000

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 3,725,000 3,725,000 3,725,000

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 6,631,000 6,631,000 6,631,000

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 830,000 830,000 830,000

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 1,655,000 1,655,000 1,655,000

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 1,116,000 1,116,000 1,116,000

- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 2,318,000 2,318,000 2,318,000

- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 768,000 768,000 768,000

- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 835,000 835,000 835,000
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

22 คาเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน นักเรียนโรงเรียนในสังกัด - รอยละความพึง  - นักเรียนในสังกัด อบจ.ขก. สํานักการศึกษาฯ

ใหแกนักเรียนในสังกัด จํานวน 19 โรงเรียน ดังนี้ พอใจของผูไดรับ ไดรับเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัด

- ร.ร. บานหนองเสี้ยว 162,000 162,000 162,000 บริการตามโครงการ อยางทั่วถึง

- ร.ร. บานคูขาดฯ 135,000 135,000 135,000  - จํานวนนักเรียน

- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 1,482,000 1,482,000 1,482,000 ที่ไดรับเครื่องแบบ

- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 108,000 108,000 108,000 นักเรียน

- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 72,000 72,000 72,000

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 176,000 176,000 176,000

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 185,000 185,000 185,000

- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 252,000 252,000 252,000

- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 555,000 555,000 555,000

- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 131,000 131,000 131,000

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 51,000 51,000 51,000

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 484,000 484,000 484,000

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 861,000 861,000 861,000

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 93,000 93,000 93,000

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 178,000 178,000 178,000

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 126,000 126,000 126,000

- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 301,000 301,000 301,000

- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 86,000 86,000 86,000

- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 93,000 93,000 93,000
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

23 คาหนังสือเรียน เพื่อจัดหาหนังสือเรียนใหแก นักเรียนโรงเรียนในสังกัด - รอยละความพึง  - นักเรียนในสังกัด อบจ.ขก. สํานักการศึกษาฯ

นักเรียนในสังกัด จํานวน 19 โรงเรียน ดังนี้ พอใจของผูไดรับ มีหนังสือเรียนอยางครบถวน โรงเรียนในสังกัด

- ร.ร. บานหนองเสี้ยว 245,000 245,000 245,000 บริการตามโครงการ และอยางทั่วถึง

- ร.ร. บานคูขาดฯ 220,000 220,000 220,000  - จํานวนนักเรียน

- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 3,172,000 3,172,000 3,172,000 ที่ไดรับหนังสือเรียน

- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 219,000 219,000 219,000

- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 150,000 150,000 150,000

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 374,000 374,000 374,000

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 385,000 385,000 385,000

- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 529,000 529,000 529,000

- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 112,000 112,000 112,000

- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 270,000 270,000 270,000

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 104,000 104,000 104,000

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 1,019,000 1,019,000 1,019,000

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 1,837,000 1,837,000 1,837,000

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 192,000 192,000 192,000

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 358,000 358,000 358,000

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 265,000 265,000 265,000

- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 642,000 642,000 642,000

- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 184,000 184,000 184,000

- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 195,000 195,000 195,000
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

24 คาอุปกรณการเรียน เพื่อจัดหาอุปกรณการเรียน นักเรียนโรงเรียนในสังกัด - รอยละความพึง  - นักเรียนในสังกัด อบจ.ขก. สํานักการศึกษาฯ

ใหแกนักเรียนในสังกัด จํานวน 19 โรงเรียน ดังนี้ พอใจของผูไดรับ มีอุปกรณการเรียนอยาง โรงเรียนในสังกัด

- ร.ร. บานหนองเสี้ยว 158,000 158,000 158,000 บริการตามโครงการ ครบถวนและอยางทั่วถึง

- ร.ร. บานคูขาดฯ 128,000 128,000 128,000  - จํานวนนักเรียน

- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 1,373,000 1,373,000 1,373,000 ที่ไดรับอุปกรณ

- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 101,000 101,000 101,000 การเรียน

- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 67,000 67,000 67,000

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 164,000 164,000 164,000

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 172,000 172,000 172,000

- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 234,000 234,000 234,000

- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 51,000 51,000 51,000

- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 122,000 122,000 122,000

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 47,000 47,000 47,000

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 449,000 449,000 449,000

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 799,000 799,000 799,000

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 86,000 86,000 86,000

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 165,000 165,000 165,000

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 117,000 117,000 117,000

- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 180,000 180,000 180,000

- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 80,000 80,000 80,000

- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 86,000 86,000 86,000
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

25 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อเปนคาใชจายในการ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด - รอยละความพึง  - โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน สํานักการศึกษาฯ

จัดการเรียนการสอน จํานวน 19 โรงเรียน ดังนี้ พอใจของผูไดรับ การสอนอยางมีคุณภาพและ โรงเรียนในสังกัด

- ร.ร. บานหนองเสี้ยว 221,000 221,000 221,000 บริการตามโครงการ ไดรับการรับรองในการประเมิน

- ร.ร. บานคูขาดฯ 212,000 212,000 212,000 - ผลการประเมิน ภายในและภายนอกจาก

- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 2,857,000 2,857,000 2,857,000 คุณภาพภายในตาม หนวยงานที่เกี่ยวของ

- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 210,000 210,000 210,000 มาตรฐานการจัดการ

- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 139,000 139,000 139,000 ศึกษาของโรงเรียน

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 340,000 340,000 340,000 ในสังกัด

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 358,000 358,000 358,000

- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 486,000 486,000 486,000

- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 105,000 105,000 105,000

- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 253,000 253,000 253,000

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 98,000 98,000 98,000

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 935,000 935,000 935,000

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 1,662,000 1,662,000 1,662,000

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 179,000 179,000 179,000

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 345,000 345,000 345,000

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 242,000 242,000 242,000

- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 581,000 581,000 581,000

- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 166,000 166,000 166,000

- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 180,000 180,000 180,000
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

26 สรางชาวนามืออาชีพ  -เพื่อใหนักเรียนโรงเรียน  -โรงเรียนโนนหันวิทยายน 100,000 100,000 100,000  -นักเรียนเขารวม  -นักเรียนโรงเรียนโนนหัน สํานักการศึกษาฯ

โนนหันวิทยายนมีความรู  -โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 100,000 100,000 100,000 โครงการไมนอย วิทยายนรูจักวิถีชีวิตของ

ความเขาใจในการทํานา . กวารอยละ 80 ชาวนาไทย 

 -เปนการสงเสริมและสืบทอด  -นักเรียนมีจิตสํานึกใน

อาชีพของคนไทย การสืบทอดอาชีพการทํานา

27 แขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียน 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการ นักรียนโรงเรียนพระปริยัติ 1,000,000 -                    -                   มีผูเขารวม 1.นักเรียนเขารวมโครงการ สํานักงาน

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ศึกษาของนักเรียนโรงเรียน ธรรม แผนกสามัญศึกษา กิจกรรมไมนอย พัฒนามีความรู ความเขาใจ พระพุทธศาสนา

จังหวัดขอนแกน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จํานวน 3,438 รูป กวารอยละ 80 สามารถอานออก-เขียนได จังหวัดขอนแกน

(อุดหนุนสํานักงานพระพุทธศาสนา ศึกษาในจังหวัดขอนแกน มีความเขาใจวิชาพระพุทธ สํานักการศึกษาฯ

จังหวัดขอนแกน) 2.เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ศาสนาและสอบไดในระดับ

สงฆใหรองรับประชาคม ที่สูงขึ้น

อาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.ระบบจัดการศึกษาสงฆของ

จังหวัดขอนแกน มีการพัฒนา

และเขาสูประชาคมอาเซียน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

28 คายพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ 1.เพื่อใหนักศึกษาสาขางาน  -นักศึกษา ปวส.สาขางาน 100,000 -                    -                   มีผูเขารวม 1.นักศึกษามีความมั่นใจ วิทยาลัยการ

ทักษะการใชภาษาจีนสําหรับนักศึกษา เทคนิคเครื่องกลระบบขนสง เทคนิคเครื่องกลระบบ กิจกรรมไมนอย กลาแสดงออกและใชภาษาจีน อาชีพบานไผ

ปวส. วิทยาลัยการอาชีพบานไผ ทางราง ไดฝกทักษะการใช ขนสงทางราง จํานวนไม กวารอยละ 80 ไดอยางถูกตอง สํานักการศึกษาฯ

กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ภาษาจีนกอนออกฝก นอยกวา 20 คน 2.นักศึกษามีความพรอมเขาสู

ณ วิทยาลัยการรถไฟประเทศ ประสบการณวิชาชีพ เปนคาย ประชาคมอาเซียน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน พัฒนาฝกทักษะการใชภาษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ

(อุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพบานไผ) จีนกับเจาของภาษา

2.เพื่อใหนักศึกษาสาขางาน

เทคนิคเครื่องกลระบบขนสง

ทางรางไดเรียนรูและเขาใจ

วัฒนธรรมจีน และสามารถ

ปรับตัวใชชีวิตในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนได

อยางเหมาะสม

123,192,000 122,742,000 122,742,000รวม   28      โครงการ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการฝกอบรมและสัมมนา  - เพื่อใชจายในการฝกอบรม -ขาราชการครูและบุคลากร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนครั้ง/คนของ - ขาราชการครูและบุคลากร สํานักการศึกษาฯ

สัมมนาและคาใชจายในการ ทางการศึกษา พนักงานจาง ครูและบุคลากรทาง ทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา

เดินทางไปราชการทั้งใน ลูกจาง และบุคลากร การศึกษาที่เขารับ  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประเทศและตางประเทศ ของ สนับสนุนการสอน การอบรมสัมมนา ของนักเรียนสูงขึ้น

ขาราชการครู บุคลากรทาง หรือไปราชการ

การศึกษา พนักงานจาง

ลูกจาง และบุคลากรสนับสนุน

การสอน

 - เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ

จัดการเรียนการสอนและคา

ใชจายอื่นๆ ของสํานักการ

ศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัด

อบจ.ขอนแกน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ  -เพื่อพัฒนาคุณภาพขาราชการ - โรงเรียนในสังกัด จํานวน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - รอยละความ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน สํานักการศึกษาฯ

สถานศึกษาสังกัดองคการบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 โรงเรียน พึงพอใจของผู การสอนอยางมีคุณภาพ

สวนจังหวัดขอนแกน ดานพัฒนาหลักสูตร เขารวมโครงการ และไดรับการรับรอง

กระบวนการเรียนรู ในการประเมินภายในและ

เทคนิคการสอน การวัดและ ภายนอกจากหนวยงาน

ประเมินผล การวิจัยใน ที่เกี่ยวของ

ชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน สื่อ เทคโนโลยี

นวัตกรรมการเรียนการสอน

การทดสอบความรู

ความสามารถ

3 โครงการหลักสูตรสถานศึกษาและ  -เพื่อพัฒนาคุณภาพขาราชการ -ขาราชการครูและบุคลากร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - รอยละความ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน สํานักการศึกษาฯ

กระบวนการจัดการเรียนรู เพื่อยก ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษา จํานวน พึงพอใจของผู การสอนอยางมีคุณภาพ

ระดับคุณภาพครูและคุณภาพการ ดานการจัดการเรียนรูที่เนน 500 คน เขารวมโครงการ และไดรับการรับรอง

ศึกษา ผูเรียนเปนสําคัญ ในการประเมินภายในและ

ภายนอกจากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

6,000,000 6,000,000 6,000,000รวม   3     โครงการ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและเชื่อมโยงกับภูมิสังคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  - ประสิทธิภาพของ -โรงเรียนมีหลักสูตรใชในการ สํานักการศึกษาฯ

สถานศึกษา สถานศึกษาของโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ การนําหลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอนอยางมี

ในสังกัด - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 20,000 20,000 20,000 ไปใช ประสิทธิภาพ

- ร.ร. บานคูขาดฯ 20,000 20,000 20,000 -โรงเรียนมีหลักสูตรที่

- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 20,000 20,000 20,000 สอดคลองกับความตองการ

- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 20,000 20,000 20,000 ของผูเรียน

- 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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและเชื่อมโยงกับภูมิสังคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการพัฒนาสื่อการเรียน เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 35,000 35,000 35,000  -จํานวนสื่อการเรียนโรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอน สํานักการศึกษาฯ

การสอนโดยการมีสวนรวม การสอน โดยการมีสวนรวม - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 35,000 35,000 35,000 การสอน จากความรวมมือระหวาง

ของครู ชุมชนและนักเรียน ของครู ชุมชนและนักเรียน - ร.ร. บานคูขาดฯ 35,000 35,000 35,000 - ผลของการนําสื่อ ครู ชุมชนและนักเรียน

- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 35,000 35,000 35,000 การเรียนการสอน

- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 35,000 35,000 35,000 ไปใช

- 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
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและเชื่อมโยงกับภูมิสังคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการสงเสริมกิจการลูกเสือ 1.เพื่อสนับสนุนและสงเสริม ผูบริหารโรงเรียน 19 คน 250,000          250,000          250,000          -รอยละความ  -ลูกเสือ เนตรนารี และ สํานักการศึกษาฯ

เนตรนารี และยุวกาชาด การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ครูผูปฏิบัติไมนอยกวา พึงพอใจของ ยุวกาชาด ไดเขารวมกิจกรรม

ของลูกเสือ เนตรนารี และ โรงเรียนละ 2 คน ผูเขารวมโครงการ ตาง ๆ 

ยุวกาชาด รวม 50 คน

2.เพื่อเปนคาใชจายโครงการ

สงเสริมกิจการลูกเสือเนตรนารี

และยุวกาชาด

4 โครงการเขาคายพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อใหนักเรียนมีความสนใจ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 200,000          200,000          200,000          -รอยละความ  -นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม สํานักการศึกษาฯ

วงโยธวาทิตนักเรียนองคการบริหาร และซาบซึ้งในคุณคาและสราง อบจ.ขอนแกน พึงพอใจของ สามารถนําวงโยธวาทิตสราง

สวนจังหวัดขอนแกน สรรควงโยธวาทิต ผูเขารวมโครงการ ชื่อเสียงใหแก อบจ.ขอนแกน

2.เพื่อสงเสริมนักเรียนได

พัฒนาทักษะความสามารถ

ในการบรรเลงวงโยธวาทิต

5 โครงการพัฒนาวงดนตรีนักเรียน  -เพื่อใหนักเรียนในวงดนตรี นักเรียนในวงดนตรีสังกัด 200,000          200,000          200,000          -รอยละความ  -สามารถประชาสัมพันธ สํานักการศึกษาฯ

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด สังกัด อบจ. ไดรวมกัน อบจ.ขอนแกน พึงพอใจของ กิจกรรมของ อบจ.ขอนแกน

ขอนแกน สรางสรรคกิจกรรมทางดนตรี นักดนตรี ใหเปนที่รูจัก

รวมกัน

1,695,000 1,695,000 1,695,000รวม   5    โครงการ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ  - จํานวนนักเรียนที่ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สํานักการศึกษาฯ

สารสนเทศ สารสนเทศและอินเตอรเน็ต - กองการศึกษาฯ 30,000 30,000 30,000 เขาสืบคนขอมูล สารสนเทศที่ทันสมัย โรงเรียนในสังกัด

ของโรงเรียนในสังกัด - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 30,000 30,000 30,000 ในระบบอินเตอรเน็ต

- ร.ร. บานคูขาดฯ 30,000 30,000 30,000  - ความพึงพอใจ

- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 30,000 30,000 30,000 ของผูใชบริการ

- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 30,000 30,000 30,000

- 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. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการพัฒนาหองสมุด เพื่อพัฒนาหองสมุด - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 100,000 100,000 100,000  - จํานวนนักเรียน  - โรงเรียนมีหองสมุดเพื่อ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียน ใหเปนแหลงในการ - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 100,000 100,000 100,000 ที่เขาใชบริการยืม เปนแหลงในการสืบคนและ

สืบคนและศึกษาหา - ร.ร. บานคูขาดฯ 100,000 100,000 100,000 หนังสือหองสมุด ศึกษาหาความรูของนักเรียน

ความรูของนักเรียน - ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 100,000 100,000 100,000  - ความพึงพอใจ

และเอื้อตอการจัดการเรียน - ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 100,000 100,000 100,000 ของผูใชบริการ

การสอน - ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 100,000 100,000 100,000 หองสมุด

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 100,000 100,000 100,000

- 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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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 50,000 50,000 50,000  - จํานวนนักเรียน โรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายใน สํานักการศึกษาฯ

ของโรงเรียน ภายในโรงเรียนใหเอื้อตอ - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 50,000 50,000 50,000 ที่เขาใชบริการแหลง โรงเรียนเพื่อใหนักเรียนใชเปน โรงเรียนในสังกัด

การจัดการเรียนการสอน - ร.ร. บานคูขาดฯ 50,000 50,000 50,000 เรียนรูภายในโรงเรียนที่ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 50,000 50,000 50,000  - ความพึงพอใจ

- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 50,000 50,000 50,000 ของผูใชบริการแหลง

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 50,000 50,000 50,000 เรียนรูภายในโรงเรียน

- 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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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการซอมแซมอาคารเรียน เพื่อซอมแซมปรับปรุง - ร.ร. บานหนองเสี้ยว 200,000 200,000 200,000 - จํานวนอาคารเรียนอาคารเรียนและอาคารประกอบ สํานักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ อาคารเรียนและอาคาร - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 200,000 200,000 200,000 และอาคารประกอบ ภายในโรงเรียนไดรับการ โรงเรียนในสังกัด

ประกอบใหเอื้อตอการจัด - ร.ร. บานคูขาดฯ 200,000 200,000 200,000 ที่ไดรับการซอมแซม ปรับปรุงซอมแซมใหมีสภาพ

การเรียนการสอน - ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุง พรอมใชงานในการจัดการเรียน

- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 200,000 200,000 200,000 การสอนของโรงเรียน

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 200,000 200,000 200,000

- 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

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 200,000 200,000 200,000

- 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
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องเลนสงเสริม  -เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก  -ซื้อเครื่องเลนสงเสริม 23,000,000 -                    -                   ความพึงพอใจ  -เด็กปฐมวัยไดเลนเครื่องเลน สํานักการศึกษาฯ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนา ปฐมวัย และพัฒนาคุณภาพ พัฒนาการเด็กปฐมวัย และ ของเด็กปฐมวัย ที่สงเสริมการพัฒนาทั้งในดาน

คุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด พัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนา และบุคลากร รางกายและสมอง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน เด็กเล็กสังกัด อบจ.ขอนแกน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  -มีเครื่องเลนที่ไดมาตรฐาน

จังหวัดขอนแกน จํานวน 44 ชุด ปลอดภัยตอเด็ก

6 จัดซื้อครุภัณฑหอง E-Classroom  -เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย  -จัดซื้อครุภัณฑหอง 4,000,000 -                    -                   ความพึงพอใจ  -มีครุภัณฑที่ไดมาตรฐาน สํานักการศึกษาฯ

เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนยการศึกษา การศึกษานอกระบบและการ E-Classroom จํานวน ของผูใชบริการ และสะดวกในการปฏิบัติงาน

นอกระบบและการศึกษาตาม ศึกษาตามอัธยาศัยในเขต 8 ชุด เพื่อใชในศูนยการ

อัธยาศัยในเขตจังหวัดขอนแกน จังหวัดขอนแกน ศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยในเขต

จังหวัดขอนแกน

7 จัดซื้อครุภัณฑหอง E-Classroom  -เพื่อสงเสริมและพัฒนาการ  -จัดซื้อครุภัณฑหอง 9,960,000 -                    -                   ความพึงพอใจ  -มีครุภัณฑที่ไดมาตรฐาน สํานักการศึกษาฯ

สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อ เด็กปฐมวัย และพัฒนาคุณภาพ E-Classroom จํานวน ของผูใชบริการ และสะดวกในการปฏิบัติงาน

พัฒนาคุณภาพศูนยเด็กเล็กสังกัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด 21 ชุด เพื่อใชในศูนยพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต อปท.ในเขตจังหวัดขอนแกน เด็กเล็กสังกัด อปท.ใน

จังหวัดชอนแกน เขตจังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

8 จัดซื้อครุภัณฑหอง  -เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง  -จัดซื้อครุภัณฑหอง 9,000,000 -                    -                   ความพึงพอใจ  -มีครุภัณฑที่ไดมาตรฐาน สํานักการศึกษาฯ

ASEAN e - Classroom ระดับ การเรียนของนักเรียนระดับ ASEAN e-Classroom ของผูใชบริการ และสะดวกในการปฏิบัติงาน

มัธยมศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ มัธยมศึกษา ของโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาของ

ทางการเรียนของโรงเรียนสังกัด ในสังกัด อบจ.ขอนแกน โรงเรียนในสังกัด อบจ.

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ขอนแกน จํานวน 16 ชุด

9 จัดซื้อครุภัณฑหุนยนคของโรงเรียน  -เพื่อเสริมสรางทักษะของ  -จัดซื้อครุภัณฑหุนยนต 4,000,000 -                    -                   ความพึงพอใจ  -นักเรียนไดฝกทักษะใน สํานักการศึกษาฯ

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด นักเรียนในการประกอบ ของโรงเรียนสังกัด อบจ ของนักเรียน การประกอบหุนยนตใน

ขอนแกน หุนยนตในรูปแบบตางๆ ขอนแกน จํานวน 65 ชุด รูปแบบตาง ๆ

10 กอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น เพื่อกอสรางอาคารเรียน อาคารเรียน 3 ชั้น 8,111,000 -                    -                    - จํานวนนักเรียน โรงเรียนมีอาคารเรียนเพียงพอ สํานักการชาง

12 หองเรียน โรงเรียนพระธาตุ สําหรับการเรียนการสอนของ 12 หองเรียน ที่ใชอาคารเรียน สําหรับการจัดการเรียนการสอน

ขามแกนพิทยาลัย อําเภอน้ําพอง โรงเรียนพระธาตุขามแกน

จังหวัดขอนแกน พิทยาลัย 

11 กอสรางอาคารเอนกประสงค เพื่อกอสรางอาคาร อาคารเอนกประสงค 8,094,000 -                    -                    - จํานวนนักเรียน โรงเรียนมีอาคาร สํานักการชาง

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม  อําเภอซําสูง เอนกประสงคโรงเรียน จํานวน 1 หลัง ที่ใชอาคารเอนก- เอนกประสงคในการทํา

จังหวัดขอนแกน ซําสูงพิทยาคม ประสงค กิจกรรมตาง ๆ

12 กอสรางอาคารเอนกประสงค เพื่อกอสรางอาคาร อาคารเอนกประสงค 8,094,000 -                    -                    - จํานวนนักเรียน โรงเรียนมีอาคาร สํานักการชาง

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม เอนกประสงคโรงเรียน จํานวน 1 หลัง ที่ใชอาคารเอนก- เอนกประสงคในการทํา

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ประสงค กิจกรรมตาง ๆ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาแหลงเรียนรู  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

13 กอสรางอาคารเอนกประสงค เพื่อกอสรางอาคาร อาคารเอนกประสงค 8,094,000 -                    -                    - จํานวนนักเรียน โรงเรียนมีอาคาร สํานักการชาง

โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย เอนกประสงคโรงเรียน จํานวน 1 หลัง ที่ใชอาคารเอนก- เอนกประสงคในการทํา

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน พระธาตุขามแกนพิทยาลัย ประสงค กิจกรรมตาง ๆ

14 กอสรางอาคารเอนกประสงค เพื่อกอสรางอาคาร อาคารเอนกประสงค 8,094,000 -                    -                    - จํานวนนักเรียน โรงเรียนมีอาคาร สํานักการชาง

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร เอนกประสงคโรงเรียน จํานวน 1 หลัง ที่ใชอาคารเอนก- เอนกประสงคในการทํา

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน พระยืนวิทยาคาร ประสงค กิจกรรมตาง ๆ

15 กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น เพื่อกอสรางอาคารเรียน อาคารเรียน 4 ชั้น 10,444,000 -                    -                    - จํานวนนักเรียน โรงเรียนมีอาคารเรียนเพียงพอ สํานักการชาง

12 หองเรียน โรงเรียนบาน สําหรับการเรียนการสอนของ 12 หองเรียน ที่ใชอาคารเรียน สําหรับการจัดการเรียนการสอน

โนนโพธิ์ศรี อําเภอซําสูง โรงเรียนโนนโพธิ์ศรี

จังหวัดขอนแกน

16 กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น เพื่อกอสรางอาคารเรียน อาคารเรียน 4 ชั้น 10,444,000 -                    -                    - จํานวนนักเรียน โรงเรียนมีอาคารเรียนเพียงพอ สํานักการชาง

12 หองเรียน โรงเรียนบาน สําหรับการเรียนการสอนของ 12 หองเรียน ที่ใชอาคารเรียน สําหรับการจัดการเรียนการสอน

หนองเสี้ยว อําเภอหนองสองหอง โรงเรียนบานหนองเสี้ยว

จังหวัดขอนแกน

118,585,000 7,250,000 7,250,000รวม   16      โครงการ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมพัฒนานักเรียน - เพื่อสงเสริมคุณภาพและ นักเรียนชั้น ม. 6 ในสังกัด 12,000,000 12,000,000 12,000,000 - จํานวนนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํานักการศึกษาฯ

สูความเปนเลิศทางวิชาการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม. 25 และสังกัด อบจ. ที่เขารวมโครงการ ของนักเรียนสูงขึ้น

ขององคการบริหารสวนจังหวัด ของโรงเรียนในสังกัดอบจ. ขอนแกน จํานวนไมนอยกวา - ระดับผลสัมฤทธิ์

ขอนแกน ขอนแกนและ สพม. 25 3,000 คน ทางการเรียน

- เพื่อเตรียมความพรอม

ในการสอบคัดเลือกใน

ระดับอุดมศึกษา

- เพื่อสรางโอกาสทาง

การศึกษาและแบงเบาภาระ

ของผูปกครองนักเรียน

2 คาใชจายในการสงเสริมการศึกษา -เพื่อใชจายในการสงเสริม  - จัดซื้อสื่อ นวัตกรรม 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - ผลสัมฤทธิ์ทางการ โรงเรียนจัดการเรียน สํานักการศึกษาฯ

การศึกษาทั้งในและนอกระบบ และเทคโนโลยีทางการศึกษา เรียนของนักเรียน การสอนอยางมีคุณภาพ

- ผลการประเมิน และไดรับการรับรอง

คุณภาพภายในตาม ในการประเมินภายในและ

มาตรฐานการจัดการ ภายนอกจากหนวยงาน

ศึกษาของโรงเรียน ที่เกี่ยวของ

ในสังกัด อปท.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการเขารวมคายฝกอบรมพัฒนา - เพื่อพัฒนาทักษะดานวิชาการ นักเรียนองคกรปกครอง 50,000 - -                   - ผลการแขงขัน นักเรียนในสังกัดมีความเปนเลิศ สํานักการศึกษาฯ

เด็กและเยาวชน ขององคกรปกครอง ของนักเรียนองคกรปกครอง สวนทองถิ่นในภาคตะวันออก ดานวิชาการ ดานวิชาการ

สวนทองถิ่น ระดับภาคตะวันออก สวนทองถิ่นในภาค เฉียงเหนือ ไมนอยกวา

เฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,000 คน

- เพื่อสงเสริมความเปนเลิศ

ดานวิชาการของนักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 โครงการพัฒนาการจัดการ เพื่อพัฒนาการจัดการ โรงเรียนในสังกัด 250,000 250,000 250,000 - ผลการประเมิน การจัดการศึกษาพิเศษ สํานักการศึกษาฯ

ศึกษาพิเศษ ศึกษาพิเศษเรียนรวม 19 โรงเรียน คุณภาพภายในตาม องคการบริหารสวนจังหวัด

มาตรฐานการจัดการ ขอนแกน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัด อปท.

5 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนา - เพื่อสงเสริมคุณภาพและ  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,000,000 -                    -                   - จํานวนนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํานักการศึกษาฯ

เด็กเล็กจังหวัดขอนแกน พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมี จังหวัดขอนแกน ที่เขารวมโครงการ ของนักเรียนสูงขึ้น

ศักยภาพ - ระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 วัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน  -เพื่อจัดหาวัสดุเครื่องแตงกาย  -โรงเรียนในสังกัด อบจ. 15,000,000 15,000,000 15,000,000 รอยละความ  -นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ สํานักการศึกษาฯ

เครื่องเขียน หนังสือและแบบเรียน นักเรียน เครื่องเขียน หนังสือ ขอนแกน 19 โรงเรียน พึงพอใจของ เครื่องแตงกายนักเรียน

เสริมทักษะ และแบบเรียนเสริมทักษะ นักเรียน เครื่องเขียน หนังสือและ

แบบเรียนเสริมทักษะ

 -นักเรียนมีขวัญและกําลังใจ

ในการเรียนหนังสือ

7 จัดซื้ออุปกรณดนตรีดุริยางค  -เพื่อจัดหาอุปกรณดนตรี  -โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 100,000 -                    -                   รอยละความ  -นักเรียนไดใชดนตรีในการ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนพูวัดพิทยาคม อ.อุบลรัตน ดุริยางค อ.อุบลรัตน พึงพอใจของ แสดงความสามารถ

นักเรียน

8 โครงการอบรมพัฒนายกระดับ - เพื่อสงเสริมคุณภาพและ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2,000,000  -  - - จํานวนนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํานักการศึกษาฯ

คุณภาพนักเรียนอําเภอชุมแพ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 5 สถานศึกษาในพื้นที่ ที่เขารวมโครงการ ของนักเรียนสูงขึ้น

ขององคการบริหารสวนจังหวัด ของนักเรียนอําเภอชุมแพ อําเภอชุมแพ - ระดับผลสัมฤทธิ์

ขอนแกน ทางการเรียน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษา  -เพื่อจายเปนคาอาหาร -นักเรียนในสังกัดไดรับ - จํานวนนักเรียนที่  - นักเรียนในสังกัด อบจ.ขก. สํานักการศึกษาฯ

ของนักเรียนในสังกัด กลางวัน และรถรับ-สง บริการดานอาหารกลางวัน ไดรับบริการ มีอาหารกลางวัน มีรถรับ-สง

ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยม และรถรับ-สง - ผลการประเมิน ระหวางบานและโรงเรียน

ศึกษาปที่ 1-6 - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 1,200,000 1,200,000 1,200,000 คุณภาพภายในตาม ทําใหมีความปลอดภัย

- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 730,000 730,000 730,000

- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 998,000 998,000 998,000

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 1,000,000 1,000,000 1,000,000

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 1,000,000 1,000,000 1,000,000

- ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 1,000,000 1,000,000 1,000,000

- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 730,000 730,000 730,000

- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 950,000 950,000 950,000

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 800,000 800,000 800,000

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 1,200,000 1,200,000 1,200,000

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 1,200,000 1,200,000 1,200,000

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 900,000 900,000 900,000

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 1,000,000 1,000,000 1,000,000

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 950,000 950,000 950,000

- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 1,100,000 1,100,000 1,100,000

- ร.ร.ซับสมบูรณพิทยาลัย 864,000 864,000 864,000

- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 800,000 800,000 800,000
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

10 นํารองการจัดการศึกษาตามแผนการ  -เพื่อจายเปนคาจัดการศึกษา - ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 500,000 500,000          500,000         - จํานวนนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํานักการศึกษาฯ

ศึกษาตลอดชีวิตสูความเปนเลิศตาม ตามแผนการศึกษาตลอดชีวิต - ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 500,000 500,000          500,000         ที่เขารวมโครงการ ของนักเรียนสูงขึ้น

อัจฉริยภาพของเด็ก สูความเปนเลิศตามอัจฉริยภาพ - ระดับผลสัมฤทธิ์

ของเด็กดานคอมพิวเตอร ทางการเรียน

11 โครงการจัดงาน มหกรรมหนังสือ  -เพื่อกระตุนและสราง  -จัดนิทรรศการสงเสริมการ 300,000 -                    -                   ระดับความสําเร็จ  -นักเรียน นักศึกษา และ มหาวิทยาลัย

ภาคอีสาน ครั้งที่ 5 วัฒนธรรมอีสานสูสังคม เรียนรู การอบรมสัมมนา ของการจัด ผูที่สนใจทั่วไปใหความสนใจ ขอนแกน

 (I-SAN BOOK FAIR 2017) รักการอานและเปนการ วิชาการ กิจกรรม และรักการอานหนังสือ (สํานักการศึกษาฯ)

(อุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน) เผยแพรความรูสูกลุมนักเรียน -ขายหนังสือราคาลดพิเศษ มากยิ่งขึ้น

นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

12 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน 1.เพื่อสงเสริมใหโรงเรียน  -จัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ 3,500,000       -                    -                   1.จํานวนนักเรียน  -นักเรียนไดแสดงความ สํานักงานเขต

ดานศิลปะ ดนตรี กีฬา วิชาการ ครูผูสอน และทุกภาคสวนได  -คัดเลือกและจัดนิทรรศการการ ที�เป็นตัวแทน สามารถที่เปนเลิศในดาน พื้นที่การศึกษา

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมกันเสริมสรางสังคมแหง จัดการเรียนการสอนและการ ไปเข้าร่วมการ ที่ตัวเองถนัด ประถมศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1) การเรียนรูพัฒนาทุนมนุษยแก บริหารจัดการตามหลักปรัชญา แข่งขันระดับภาค ขอนแกน เขต 1

เด็กและเยาวชนสูอาณาจักร เศรษฐกิจพอเพียง และระดับประเทศ (สํานักการศึกษาฯ)

แหงความคิด "สถานศึกษาพอเพียง" 2.จํานวนรางวัลที�

2.เพื่อจัดกิจกรรมสรางสรรคให  -การแสดงความสามารถและ ไดรับจากการ

นักเรียนแสดงความสามารถ ศักยภาพเวทีกลาง แขงขันระดับภาค

ที่เปนเลิศดานวิชาการ กีฬา  -กิจกรรมถนนคนเรียนของครู และระดับประเทศ

ศิลปะ ดนตรี การแสดง นักเรียน 

สิ่งประดิษฐ  -กิจกรรมตลาดนัดหนังสือเรียน

13 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน  -เพื่อพัฒนาและสงเสริม  -จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม 1,000,000       -                    -                   ระดับความสําเร็จ  -นักเรียนไดแสดงความ สํานักงานเขต

ดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ ศักยภาพนักเรียนในเขตพื้นที่ การศึกษาใหกับนักเรียน ของการจัดกิจกรรม สามารถที่เปนเลิศในดาน พื้นที่การศึกษา

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาทุกระดับในดาน และบุคลากรทางการศึกษา เกี�ยวกับการศึกษา ที่ตัวเองถนัด ประถมศึกษา

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน ศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ ขอนแกน เขต 2

เขต 2) (สํานักการศึกษาฯ)
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

14 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน 1.เพื่อเปนเวทีในการแสดง  -จัดประกวดแขงขันดาน 1,800,000       -                    -                   ระดับความสําเร็จ  -นักเรียนไดแสดงความ สํานักงานเขต

ดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ ศักยภาพทางดานศิลปะ ดนตรี ศิลปะ ดนตรี และวิชาการ ของการจัดการ สามารถที่เปนเลิศในดาน พื้นที่การศึกษา

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ กีฬา และวิชาการของนักเรียน  -จัดการแขงขันกีฬา และ สงเสริมศักยภาพ ที่ตัวเองถนัด ประถมศึกษา

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 2.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได กรีฑานักเรียนในสังกัด นักเรียนดานศิลปะ ขอนแกน เขต 3

เขต 3) แสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรีกีฬา และ (สํานักการศึกษาฯ)

ดนตรี กีฬาระดับเขตพื้นที่และ วิชาการ

ระดับสากลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3.เพื่อใหครู ผูบริหาร

สถานศึกษารูขีดความสามารถ

และแนวทางในการพัฒนา

สงเสริมศักยภาพของนักเรียน

ไดอยางถูกตองและเต็มตาม

ศักยภาพของนักเรียน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

15 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน 1.เพื่อสงเสริมศักยภาพนักเรียนสู  -จัดประกวด/แขงขันมหกรรม 1,000,000       -                    -                   รอยละนักเรียนที่  -นักเรียนไดแสดงความ สํานักงานเขต

ดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ ความเปนเลิศดานศิลปะ ดนตรี ทางวิชาการ ไดรับการพัฒนา สามารถที่เปนเลิศในดาน พื้นที่การศึกษา

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ และวิชาการ  -จัดประกวด/แขงขันเปนตัวแทน ศักยภาพดาน ที่ตัวเองถนัด ประถมศึกษา

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 2.เพื่อสงเสริมเติมเต็มศักยภาพ นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การ ศิลปะดนตรี กีฬา ขอนแกน เขต 4

เขต 4) ทักษะและพลังปญญาใหนักเรียน ศึกษา และวิชาการ (สํานักการศึกษาฯ)

ไดพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  -พัฒนาบุคลากรในสังกัด

3.เพื่อสืบสานความรวมมือแบบ  -ปลูกตนไม

พหุภาคีระหวางสํานักงานเขตพื้นที่  -จัดกิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด

การศึกษาประถมศึกษาเขต 4 กับ

อบจ.ขอนแกน ในเวทีวิชาการงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

16 โครงการสงเสริมกิจกรรม "ลดเวลา 1.เพื่อใหโรงเรียนสามารถ โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน 1,000,000       -                    -                   รอยละของ 1.นักเรียนไดเรียนรูตามความ สํานักงานเขต

เรียน เพิ่มเวลารู" สูชุมชนเขมแข็ง พัฒนาหลักสูตรการเรียนการ เขตพื้นที่การศึกษาประถม โรงเรียนที่เขารวม ถนัด ความสนใจของตนเอง พื้นที่การศึกษา

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ สอนใหสอดคลองกับความ ศึกษาขอนแกน เขต 4 กิจกรรม และมีผลงานนักเรียนเปน ประถมศึกษา

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน ตองการของนักเรียน ชุมชน จํานวน 181 โรงเรียน รูปธรรม ขอนแกน เขต 4

เขต 4) และทองถิ่น 2.ครูผูสอนปรับเปลี่ยน (สํานักการศึกษาฯ)

2.เพื่อใหมีกิจกรรมที่หลากหลาย พฤติกรรมการเรียนการสอน

สอดคลองกับบริบทของชุมชน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ คํานึง

ทองถิ่น ถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

17 โครงการซิโกนอย เดินตามรอย 1.เพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะ โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน 100,000          -                    -                   รอยละของ 1.นักเรียนในระดับการศึกษา สํานักงานเขต

เกียรติศักดิ์  เสนาเมือง และความเปนเลิศดานกีฬา เขตพื้นที่การศึกษาประถม โรงเรียนที่เขารวม ขั้นพื้นฐานเปนผูมีสุขภาพ พื้นที่การศึกษา

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ เปนการสรางภูมิคุมกันทาง ศึกษาขอนแกน เขต 4 กิจกรรม พลานามัยสมบูรณ ประถมศึกษา

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน ดานสุขภาพพลานามัยที่ จํานวน 181 โรงเรียน 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ขอนแกน เขต 4

เขต 4) สมบูรณแข็งแรงใหกับนักเรียน นักเรียนเพิ่มสูงขึ้น (สํานักการศึกษาฯ)

2.เพื่อทําการแขงขันกีฬา 3.นักเรียนที่มีความสามารถ

คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเขา พิเศษดานกีฬา พัฒนาตนเอง

แขงขันในระดับที่สูงขึ้น เปนนักกีฬาอาชีพ และเปน

นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต

18 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน 1.เพื่อสงเสริมศักยภาพ  -นักเรียนระดับปฐมวัยถึง 1,500,000       -                    -                   จํานวนรางวัล  -นักเรียนไดแสดงความ สํานักงานเขต

ดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ นักเรียนสูความเปนเลิศดาน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ชนะเลิศระดับ สามารถที่เปนเลิศในดาน พื้นที่การศึกษา

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ ศิลปะ ดนตรี และวิชาการ ครูผูฝกสอนควบคุมนักเรียน เหรียญทองในการ ที่ตัวเองถนัด ประถมศึกษา

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 2.เพื่อสงเสริมเติมเต็ม ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา แขงขันระดับ ขอนแกน เขต 5

เขต 5) ศักยภาพทักษะและพลังปญญา ประถมศึกษาขอนแกน ภูมิภาคและ (สํานักการศึกษาฯ)

ใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองได เขต 5 จํานวน 1,500 คน ระดับประเทศ

3.เพื่อสืบสานความรวมมือแบบ  -จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

พหุภาคีระหวางสํานักงานเขตพื้นที่ นักเรียน 5 กิจกรรม 

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน

เขต 5 กับ อบจ.ขอนแกน ในเวที

วิชาการงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน



2-41

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

19 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน  -เพื่อสงเสริมศักยภาพนักเรียน  -จัดกิจกรรมดานวิชาการ 1,950,000 -                    -                   ระดับความสําเร็จ  -นักเรียนไดแสดงความ สํานักงานเขต

ดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ ใหมีความเปนเลิศดานศิลปะ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ของการจัดการ สามารถที่เปนเลิศในดาน พื้นที่การศึกษา

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ ดนตรี กีฬา และวิชาการ สงเสริมกิจกรรม ที่ตัวเองถนัด ประถมศึกษา

การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน ขอนแกน เขต 25

เขต 25) (สํานักการศึกษาฯ)

20 โครงการสนับสนุนและพัฒนาการ  -เพื่อเปนการสงเสริมให โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 500,000 -                    -                   ระดับความสําเร็จ 1.นักเรียนมีจิตใจออนโยน สํานักงานเขต

เรียนการสอนชุมนุมศิลปะดนตรีเพื่อ นักเรียนมีจิตใจออนโอน มี ของการจัดการ มีความคิดสรางสรรค พื้นที่การศึกษา

การบริการโรงเรียนเวียงวงกต จินตนาการ และมีความคิด สงเสริมกิจกรรม 2.เกิดความสามัคคีและเกิด ประถมศึกษา

อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน สรางสรรคกอใหเกิดการพัฒนา กระบวนการเรียนรูและ ขอนแกน เขต 25

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่ ดานสมอง พัฒนาตนเอง (สํานักการศึกษาฯ)

การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน  -เพื่อเพิ่มพูนความรู และความ

เขต 25) คิดที่หลากหลาย สามารถนํา

ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม

และประเทศชาติได
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

21 พัฒนาตนแบบนักจัดกิจกรรม 1.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได  -นักเรียนในสังกัด 500,000 -                    -                   จํานวนผูเขารวม 1.ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการ ศูนยวิทยาศาสตร

วิทยาศาสตรนอย รับความรูและเกิดทักษะการ อบจ.ขอนแกน จํานวน กิจกรรมไมนอย ศึกษาขอนแกน มีตนแบบ เพื่อการศึกษา

(อุดหนุนศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ จัดกิจกรรมดานวิทยาศาสตร 100 คน กวารอยละ 80 นักจัดกิจกรรมดานวิทยาศาสตร ขอนแกน

การศึกษาขอนแกน) 2.เพื่อสนับสนุนใหนักเรียน และเปนเครือขายจัดกิจกรรม (สํานักปลัดฯ)

สามารถจัดกิจกรรมถายทอด ดานวิทยาศาสตร

ความรูดานวิทยาศาสตรให

ผูอื่นได

3.เพื่อสรางเครือขายนักจัด

กิจกรรมดานวิทยาศาสตร

22 เด็กดีนักวิทยฯ สนุกคิดสรางสรรค 1.เพื่อสงเสริมใหเด็กและ  -เด็กและเยาวชนทั้งในและ 100,000 -                    -                   จํานวนเด็กและ 1.เด็กและเยาวชนที่มารวม ศูนยวิทยาศาสตร

มหัศจรรยเด็กไทยสรางชาติ เยาวชนไดแสดงออกทั้งในดาน นอกระบบโรงเรียน เยาวชนที่เขารวม กิจกรรมไดรับโอกาสในการ เพื่อการศึกษา

(อุดหนุนศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ ความรู ความสามารถ และ ตลอดจนผูปกครองเขารวม กิจกรรม แสดงออกอยางเต็มความ ขอนแกน

การศึกษาขอนแกน) นันทนาการ กิจกรรมไมนอยกวา สามารถ (สํานักปลัดฯ)

2.เพื่อสงเสริมใหเด็กและ 5,000 คน 2.เด็กและเยาวชนที่มารวม

เยาวชนเกิดความสนใจในการ กิจกรรมไดรับความรูทางดาน

เรียนรูดานวิทยาศาสตรและ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยี 3.ประชาชนทั่วไปเขาใจและ

มีโลกทัศนในดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีมากขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

23 จุดประกายความคิด สรางนักวิทยา- 1.เพื่อจัดกิจกรรม  -นักเรียน นักศึกษา และ 100,000 -                    -                   จํานวนผูเขารวม 1.ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ ศูนยวิทยาศาสตร

ศาสตรไทย ประจําป 2560 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ ประชาชนทั่วไป รวม กิจกรรมไมนอย ความรู ความเขาใจทางดาน เพื่อการศึกษา

(อุดหนุนศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ พระจอมเกลาเจาอยูหัว กิจกรรม 12,000 คน กวารอยละ 80 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ขอนแกน

การศึกษาขอนแกน) รัชกาลที่ 4 พระบิดาแหง และสิ่งแวดลอม (สํานักปลัดฯ)

วิทยาศาสตรไทย 2.ผูเขารวมกิจกรรมมีเจตคติ

2.เพื่อจัดกิจกรรมใหความรู ที่ดีตอการเรียนรูทางดาน

และเสริมสรางทักษะการ วิทยาศาสตร

เรียนรูวิทยาศาสตรใหแก

นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป

3.เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา

และประชาชนทั่วไป เกิด

ความสนุกสนานควบคูกับการ

ไดรับความรู ดานวิทยาศาสตร

62,672,000 46,172,000 46,172,000รวม   23     โครงการ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแกผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 พระสงฆกับการเปนผูนําในการฟนฟู 1.เพื่อสัมมนาพระสงฆและ วิทยากร พระสงฆ นิสิต 500,000 -                    -                   วิทยากร พระสงฆ 1.พระสงฆและนิสิตมีความรู มหาวิทยาลัย

และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น นิสิตใหมีความรูความเขาใจ ทุกสาขาวิชา รวม 200 รูป/คน นิสิตที่เขารวม ความเขาใจในการปฏิบัติตาม มหาจุฬาลงกรณ

(อุดหนุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ในการปฏิบัติตนในวิถี กิจกรรมไมนอย วัฒนธรรมของพระสงฆ ราชวิทยาลัยฯ

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต วัฒนธรรมของพระสงฆใน กวารอยละ 80 2.นิสิตไดบําเพ็ญสาธารณ สํานักการศึกษาฯ

ขอนแกน) พระพุทธศาสนาและแนวทาง ประโยชนจากการบูรณาการ

การฟนฟูอนุรักษศิลปวัฒนธรรม กับรายวิชาพระพุทธศาสนา

ทองถิ่น กับระบบนิเวศน

2.เพื่อพัฒนาเครือขายพระนัก 3.พระสงฆและนิสิตไดทํา

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น กิจกรรมฟนฟูและอนุรักษ

3.เพื่อสงเสริมใหพระสงฆและ ศิลปวัฒนธรรมรวมกับองคกร

พระนิสิตไดทํากิจกรรมฟนฟู และชุมชน

และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

รวมกับชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแกผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2 สรางความปรองดองสมานฉันท 1.เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  -คัดเลือกหมูบานรักษาศีล 5 1,500,000 -                    -                   มีผูเขารวม 1.สังคมไทยมีความรักความ มหาวิทยาลัย

โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แดพระบาทสมเด็จพระเจา ในเขตจังหวัดขอนแกน กิจกรรมไมนอย สามัคคี ความปรองดองเกิด มหาจุฬาลงกรณ

หมูบานรักษาศีล 5 อยูหัวฯ และสมเด็จพระนาง  -โรงเรียนในสังกัด อบจ. กวารอยละ 80 ความมั่นคงและความปลอดภัย ราชวิทยาลัยฯ

(อุดหนุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬา เจาฯ พระบรมราชินีนาถ ขอนแกน และเขต สพม.25 ในชีวิตและทรัพยสิน สํานักการศึกษาฯ

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 2.เสริมสรางความปรองดอง รวมกิจกรรม 2.ประชาชนไดนําหลักธรรม

ขอนแกน) สมานฉันทลดปญหาความ ทางพระพุทธศาสนามาดํารง

ขัดแยง สรางความมั่นคง วิถีชีวิตอยางมีความสุขเกิด

ความปลอดภัยในชีวิตและ ความสงบและสันติสุข

ทรัพยสินเพื่อประโยชนสุข

ของประชาชน

2,000,000 0 0รวม   2      โครงการ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 552 ม. 1,805,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

2183-บานโคกแปะ ม.12 ต.โคกสี และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 3,312 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแกน ตร.ม. พรอมลูกรับกลบ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ไหลทาง

2 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 765 ม. 195,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโพธิ์ชัย ม.7-บานโนนสวรรค คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม.  หรือมี ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.6 ต.พระลับ-ถนนศรีจันทร และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแกน 673 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 ขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 2.25-3.25 ม. ยาว 7,400,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองไผ ม.14 ต.ศิลา-เขต คมนาคมที่สะดวก 1,445 ม. หรือมีพื้นที่ขยาย ของประชาชน ไปมาสะดวก

เทศบาลนครขอนแกน อ.เมือง และปลอดภัย ไหลทางคอนกรีตไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน 8,737.50 ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

4 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายแยก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,900 ม. 480,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ถนนลาดยาง (สายบานลาดนาเพียง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมี ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองเซียงซุย) ต.สาวะถี และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เมือง-บานโสกแต ม.7,8 3,100 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.ปาหวายนั่ง อ.บานฝาง จ.ขอนแกน

5 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 552 ม. 480,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

เพี้ยฟาน ม.13 ต.สาวะถี อ.เมือง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองเซียงซุย ม.4,5,9 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 3,312 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.ปาหวายนั่ง อ.บานฝาง จ.ขอนแกน ตร.ม. พรอมลูกรับกลบ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ไหลทาง
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 765 ม. 480,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

โนนรัง ม.11,16 ต.สาวะถี อ.เมือง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม.  หรือมี ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานปาหวายนั่ง ม.1,2 ต.ปาหวายนั่ง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานฝาง  จ.ขอนแกน 673 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

7 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,900 ม. 480,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หินขาว ม.15 ต.สาวะถี-ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ชนบท (สายบานโนนรัง-บาน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 3,100 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ปาหวายนั่ง) อ.เมือง จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

8 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,900 ม. 480,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

โนนกู ม.5,24 ต.สาวะถี-บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

โคกกวาง ม.1,10 ต.โคกงาม และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 3,100 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานฝาง  จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

9 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายแยก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,900 ม. 480,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานสาวะถี ม.6 ต.สาวะถี อ.เมือง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 3,100 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

10 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,900 ม. 480,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

มวงโป ม.4,23 ต.สาวะถี อ.เมือง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 3,100 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

11 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,200 ม. 393,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หนองกุง ม.8,18 ต.บานทุม อ.เมือง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานฝาง จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,544 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

12 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 4,600 ม. 456,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

กุดนางทุย ม.9 ต.บานทุม-ต.สาวะถี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,967 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

13 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,900 ม. 480,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หนองกอย ม.3,9 ต.แดงใหญ-ถนน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

โคลัมโบ อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 3,100 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

14 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายแยก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,900 ม. 480,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนตุน ม.12 ต.สาวะถี และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 3,100 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

15 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,700 ม. 455,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หนองปง ม.10 ต.สาวะถี-ทางหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ชนบทหมายเลข 2009 อ.เมือง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,941 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

16 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,900 ม. 480,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หนองปง ม.18 ต.สาวะถี-บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

หนองปอ ม.2,19 ต.บานคอ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 3,100 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

17 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,600 ม. 443,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานงิ้ว ม.19 ต.สาวะถี อ.เมือง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโคกใหญ ม.8,10 ต.บานฝาง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,862 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

18 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,900 ม. 480,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองเม็ก ม.3 ต.สาวะถี คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.เมือง-บานโคกใหญ ม.8,10 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 3,100 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.บานฝาง อ.บานฝาง จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

19 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,900 ม. 480,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานแดงนอย ม.6,16,7,17 ต.บานทุม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงบานคอ ม.10 ต.บานเหลา และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 3,100 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

20 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,200 ม. 393,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานทุม ม.2 ต.บานทุม-บานแดงใหญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.1,2 ต.แดงใหญ อ.เมือง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,544 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

21 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,900 ม. 480,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานแดงใหญ ม.1 ต.แดงใหญ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถนนโคลัมโบ อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 3,100 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

22 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,900 ม. 480,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนสวรรค ม.6 ต.แดงใหญ- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 3,100 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

23 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 475,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานโนนลาน ม.2 ต.นาเพียง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหินตั้ง ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. 490,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหนองหวา ม.6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองเสาเลา-บานสัมพันธ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

25 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. 490,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายวัดปาโพธิ์ทอง ต.หนองไผ-ถนน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

สายชุมแพ-สีชมพู อ.ชุมแพ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

26 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 475,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานโนนงาม ม.15 ต.นาเพียง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงโรงเรียนจตุรมิตร ถนนมะลิวัลย และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

27 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 200 ม. 475,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหินตั้ง ม.9 ต.โนนอุดม- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนงาม ม.15 ต.นาเพียง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 800 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

28 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 190 ม. 450,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานโนนสะอาด ม.7 ต.หนองไผ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงเทศบาล ต.นาจาน อ.สีชมพู และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 760 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 150 ม. 450,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานโนนศิลา ม.9 ต.ขัวเรียง - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถนนมะลิวัลย อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 750 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 140 ม. 435,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานโนนศิลา ม.9 ต.ขัวเรียง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถนนมะลิวัลย บานหอย ม.2 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 700 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

31 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 317,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกงาม ม.3 ต.หนองเขียด- คมนาคมที่สะดวก 1,050 ม. ปริมาตรหินคลุก ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานอีเปาะ ม.3 ต.นาหนองทุม และปลอดภัย ไมนอยกวา 546 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. ยาว รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1,100 ม. หนา 0.30 ม.

ปริมาตรดินถมไมนอยกวา

1,848 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

32 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 300 ม. 843,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองหวา ม.7 ต.หนองเขียด- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ทางหลวงชนบท ขก 3026 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 1,500 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน ตร.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

33 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,720 ม. จุดเริ่มตน 310,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโปงแหง ม.5 ต.วังหินลาด- คมนาคมที่สะดวก ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองไผ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และปลอดภัย 894 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

34 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว จุดเริ่มตน 325,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานสระแกว ม.10 ต.นาหนองทุม คมนาคมที่สะดวก 200 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ชุมแพ-ต.หวยมวง อ.ภูผามาน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. ยาว ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน 1,600 ม. หนา 0.10 ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา

936 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

35 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,900 ม. จุดเริ่มตน 481,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกกลาง ม.8 ต.วังชัย-ต.พังทุย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 2,052 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

36 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 350 ม. จุดเริ่มตน 962,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

เคพซีลบานคําแกนคูณ ม.12 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.มวงหวาน-ต.วังชัย อ.น้ําพอง และปลอดภัย กวา 2,450 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

37 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. 483,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานคําบง ม.11 ต.สะอาด-บาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

หนองหารจาง ม.8 ต.น้ําพอง และปลอดภัย กวา 850 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

38 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 168 ม. 477,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานนาศรี ม.12 ต.สะอาด อ.น้ําพอง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึง ต.นาคํา อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน และปลอดภัย กวา 840 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

39 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 165 ม. 469,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานปนน้ําใจ ม.11 ต.มวงหวาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.น้ําพอง-ถนนสายน้ําพอง อุบลรัตน และปลอดภัย กวา 825 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

(2109) จังหวัดขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

40 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. 455,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองออ ม.5 ต.สะอาด คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน-ถนนสาย และปลอดภัย กวา 800 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

น้ําพอง อุบลรัตน (4003) รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

41 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 166 ม. 472,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกกลาง ม.12 ต.วังชัย-บาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

นาเรียง ม.5 ต.หนองกุง อ.น้ําพอง และปลอดภัย กวา 830 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

42 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 162 ม. 464,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกสูง ม.17 ต.น้ําพอง-บาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

คํามวง ม.2 ต.คํามวง อ.เขาสวนกวาง และปลอดภัย กวา 810 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

43 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว 1,576,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานบัวใหญ ม.4,บานอุบล ม.3, คมนาคมที่สะดวก 469 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานรักชาติ ม.2,16 ต.บัวใหญ และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 ม. ยาว ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน-ถนนสาย 97 ม. หรือมีพื้นที่รวมไมนอย รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

น้ําพอง พระธาตุขามแกน (4007) กวา 2,753 ตร.ม. 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

44 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 252 ม. 714,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนเชือก ม.7 ต.บานขาม-บาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

บึงเปง ม.9 ต.ทากระเสริม และปลอดภัย กวา 1,260 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

45 กอสรางทอเหลี่ยมขามลําหวยเสียว เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80 ม. สูง 1.80 ม. 318,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกใหญ ม.9 ต.บัวเงิน คมนาคมที่สะดวก ยาว 6 ม. จํานวน 2 ชอง ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.น้ําพอง-ต.บานฝาง อ.กระนวน และปลอดภัย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

46 กอสรางทอเหลี่ยมขามลําหวยเสียว เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 3 ม. สูง 3 ม. 1,775,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหัวบึง ม.3,11 ต.พังทุย-บาน คมนาคมที่สะดวก ยาว 4 ม. จํานวน 6 ชอง ของประชาชน ไปมาสะดวก

นาเรียง ม.5,9 ต.หนองกุง อ.น้ําพอง และปลอดภัย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

47 บูรณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 242 ม. 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

เคพซีลบานทรายทอง ม.10 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.วังเพิ่ม-ต.สีชมพู อ.สีชมพู และปลอดภัย กวา 1,452 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

48 กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.ขาม เพื่อใหราษฎรมีการ ขนาด 2.70x2.70x  ยาว 480,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ลําหวยทรายขาว บานหวยทรายขาว คมนาคมที่สะดวก 4 ม. (ชนิด 3 ชอง) ของประชาชน ไปมาสะดวก

 ม.7 ต.วังเพิ่ม-ต.สีชมพู อ.สีชมพู และปลอดภัย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

49 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 144 ม. 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานปาน ม.8 ต.สีชมพ-ูต.บริบูรณ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.ไมมีไหลทาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

กวา 864 ลบ.ม. รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

50 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,100 ม. จุดเริ่มตน 432,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานสวนสวรรค ม.3 ต.บานใหม- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแนน ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ภูหาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

กวา 1,354 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

51 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,930 ม. จุดเริ่มตน 487,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานทุงเชือก ม.4 ต.ภูหาน- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแนน ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บานใหม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

กวา 1,534 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

52 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 ม. ยาว จุดเริ่มตน 483,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานสวนสวรรค ม.3 ต.บานใหม- คมนาคมที่สะดวก 1,500 ม. หนา 0.15 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 ม.ยาว ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

850 ม. หนา 0.15 ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บดอัดแนน หรือมีปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 1,515 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

53 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,920 ม. จุดเริ่มตน 485,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกจักจั่น ม.5 ต.หนองแดง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแนน ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บานใหม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

กวา 1,526 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

54 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,800 ม. จุดเริ่มตน 455,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโพธิ์ชัย ม.10 ต.หนองแดง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแนน ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บานใหม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

กวา 1,431 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

55 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 1,800 ม. จุดเริ่มตน 370,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานศรีอุบล ม.5 ต.บานใหม- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแนน ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

กวา 1,161 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

56 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 1,700 ม. จุดเริ่มตน 349,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานใหมสามัคคี ม.1 ต.บานใหม- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแนน ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

กวา 1,096 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

57 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,360 ม. จุดเริ่มตน 485,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานใหมสามัคคี ม.1 ต.บานใหม- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแนน ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

กวา 1,522 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

58 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 ม. ยาว จุดเริ่มตน 435,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองขี้ควาย ม.4 ต.ซํายาง- คมนาคมที่สะดวก 1,500 ม. หนา 0.15 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ภูหาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย บดอัดแนน ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. ยาว จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

500 ม. หนา 0.15 ม.

บดอัดแนน หรือมีปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 1,364 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

59 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,050 ม. จุดเริ่มตน 422,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองขี้ควาย ม.4 ต.ซํายาง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแนน ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

กวา 1,322 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

60 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 ม. ยาว จุดเริ่มตน 239,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนงาม ม.3 ต.ภูหาน- คมนาคมที่สะดวก 1,300 ม. หนา 0.10 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ซํายาง อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย เกลี่ยเรียบ ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ชวงที่ 2 กวาง 4 ม. ยาว จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

300 ม. หนา 0.10 ม.

เกลี่ยเรียบ หรือมีปริมาตร

หินคลุกไมนอยกวา 672

ลบ.ม.
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

61 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,800 ม. จุดเริ่มตน 418,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานวังโพน ม.6 ต.นาจาน อ.สีชมพู คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. เกลี่ยเรียบ ของประชาชน ไปมาสะดวก

จ.ขอนแกน เชื่อมทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

สายชุมแพ-อุดร กวา 1,176 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

62 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน 411,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานนาอุดม ม.4 ต.ดงลาน-ต.วังเพิ่ม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแนน ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

กวา 1,290 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

63 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,100 ม. จุดเริ่มตน 432,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานสวนสวรรค ม.3 ต.บานใหม- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแนน ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

กวา 1,354 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

64 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,600 ม. จุดเริ่มตน 404,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานนาอุดม ม.4 ต.ดงลาน-ต.สีชมพู คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแนน ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

กวา 1,272 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

65 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 1,500 ม. จุดเริ่มตน 308,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานตาด ม.5 ต.ซํายาง-ต.บานใหม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแนน ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

กวา 967 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

66 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,400 ม. จุดเริ่มตน 353,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองขี้ควาย ม.4 ต.ซํายาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแนน ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.สีชมพ-ูเขต ต.หนองเขียด และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน (ชวงที่ 2) กวา 1,113 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

67 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,710 ม. จุดเริ่มตน 432,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานตาด ม.5 ต.ซํายาง-ต.ภูหาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. บดอัดแนน ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

กวา 1,359 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

68 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 415 ม. จุดเริ่มตน 1,194,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานทา ม.2 ต.หนองเม็ก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.หนองสองหอง-เขต ต.โสกนกเต็น และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 2,075 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.พล จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

69 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 220 ม. จุดเริ่มตน 752,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานตะกั่วปา ม.1 ต.ตะกั่วปา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน- และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 1,320 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

เขต อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรัมย ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น



3-25

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

70 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 150 ม. จุดเริ่มตน 434,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานเปาะ ม.12 ต.หนองสองหอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงทางหลวงทองถิ่น สาย ขก 3037 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 750 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

หนองสองหอง-กุดหอยกาบ ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน

71 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 250 ม. จุดเริ่มตน 720,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานโนนจอมศรี ม.6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองไผลอม-บานสระขาม ม.6 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 1,250 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.ตะกั่วปา อ.หนองสองหอง ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

72 กอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80x1.80x ยาว 6 ม. จุดเริ่มตน 420,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

นอยตอนบน บานหนองแสง ม.2 คมนาคมที่สะดวก ชนิด 3 ชอง ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ดอนดู-บานปอแดง ต.คึมชาด และปลอดภัย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

73 กอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 1.80x1.80x ยาว 6 ม. จุดเริ่มตน 432,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

นอย บานหนองแวงนอย ม.8 คมนาคมที่สะดวก ชนิด 3 ชอง ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ดอนดั่ง-ต.ดอนดู อ.หนองสองหอง และปลอดภัย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

74 กอสรางถนนสําหรับใหน้ําลนผาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ทางน้ําผานยาว จุดเริ่มตน 712,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

คสล.ขามลําหวยผักหนาม บานศุภชัย คมนาคมที่สะดวก 13 ม. คันทางสูง 2 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.5 ต.คึมชาด-เขต ต.ดอนดั่ง และปลอดภัย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

75 กอสรางถนนสําหรับใหน้ําลนผาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ทางน้ําผานยาว จุดเริ่มตน 623,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

คสล. ขามลําหวยเสือเฒา บาน คมนาคมที่สะดวก 10 ม. คันทางสูง 2 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

หนองหญาขาว ม.4 ต.หันโจด-เขต และปลอดภัย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.โนนธาตุ อ.หนองสองหอง จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

76 กอสรางถนนสําหรับใหน้ําลนผาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ทางน้ําผานยาว จุดเริ่มตน 623,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

คสล. ขามลําหวยอีสานเขียว บานเลา คมนาคมที่สะดวก 10 ม. คันทางสูง 2 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.7 ต.ตะกั่วปา-เขต ต.หนองไผลอม และปลอดภัย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

77 กอสรางถนนสําหรับใหน้ําลนผาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ทางน้ําผานยาว จุดเริ่มตน 885,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

คสล. ขามลําหวยวังขาเค บานสําโรง คมนาคมที่สะดวก 10 ม. คันทางสูง 2 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.1 ต.สําโรง-เขต ต.หนองเม็ก และปลอดภัย พรอมขุดลอกหนาฝายกวาง ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 16 ม. ยาว 530 ม. ลาดเอียง จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

1:1 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

7,405 ลบ.ม.

78 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 210 ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายจากทางหลวงหมายเลข 207- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานตําแย ม.2 ต.เมืองพล อ.พล และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 840 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

79 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 210 ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายจากเทศบาลเมืองเมืองพล-บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ทาหลวง ม.4 ต.เมืองพล อ.พล และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 840 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

80 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 100 ม. จุดเริ่มตน 300,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายจากบานโนนขา ม.5 ต.โนนขา- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโจดนอย ม.3 ต.หนองมะเขือ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 500 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.พล จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

81 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 168  ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายจากบานโนนขา ม.5 ต.โนนขา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.พล จ.ขอนแกน เชื่อมทางหลวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 840 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

หมายเลข 2246 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

82 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 168  ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงบานโนนฝาย ม.9 ต.โนนขา อ.พล และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 840 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

83 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 143 ม. จุดเริ่มตน 429,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายจากบานหันนอย ม.10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองแวงโสกพระ-บานหนองแวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 715 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

แอก ม.4 ต.โนนขา อ.พล จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

84 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 128  ม. จุดเริ่มตน 384,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายจากบานทับบา ม.3 ต.เมืองพล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.พล จ.ขอนแกน เชื่อมกับทางหลวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 640 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ชนบทสายบานตําแย-โนนกอก ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

85 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 150  ม. จุดเริ่มตน 450,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายจากบานหนองมะเขือ ม.1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองมะเขือ-บานหวยโจด ม.1 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 750 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.โนนขา อ.พล จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

86 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 168 ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายจากทางหลวงแผนดินหมายเลข คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

2246-บานหนองแวงใน ม.9 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 840 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

87 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 168  ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายจากบานหนองแวงนอก ม.2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองมะเขือ-บานศรีกระดานพล และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 840 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ม.1 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

88 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 168  ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายจากบานโจดนอย ม.3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองมะเขือ-บานศรีกระดานพล และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 840 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ม.1 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

89 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 168 ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายจากบานหนองแวง ม.3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โจดหนองแก-บานโนนสะอาด ม.6 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 840 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.เกางิ้ว อ.พล จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

90 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 210  ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายจากบานหนองบัวนอย ม.8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โสกนกเต็น อ.พล-ต.หนองเม็ก และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 840 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

91 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 140  ม. จุดเริ่มตน 336,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายจากบานกลาง ม.9 ต.โสกนกเต็น คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.พล จ.ขอนแกน เชื่อมกับทางหลวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 560 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 207 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

92 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 210  ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายจากบานหญาคา ม.5 ต.เมืองพล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงบานหนองแวงแอก ม.4 ต.โนนขา และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 840 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.พล จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

93 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 466.50  ม. จุดเริ่มตน 1,300,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองเจาเมือง ม.6 ต.แคนเหนือ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงบานหนองสรางเอี่ยน ม.8 ต.ปาปอ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 2,332.50 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานไผ จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

94 ปรับปรุงขยายไหลถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ รวมพื้นที่ 1,420 ตร.ม. จุดเริ่มตน 100,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

เสริมเหล็กภายในโรงเรียนหนองโน คมนาคมที่สะดวก ของประชาชน ไปมาสะดวก

ประชาสรรค ต.หนองโน อ.กระนวน และปลอดภัย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

95 ซอมเสริมผิวถนนลาดยางสาย ขก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 870  ม. จุดเริ่มตน 2,000,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ถ 10050 บานหนองโน-บานทุงใหญ คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. หรือมี ของประชาชน ไปมาสะดวก

(ชวงบานหนองโน-บานฝาง) และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแกน 6,960 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

96 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,995  ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกสะอาด ม.10 ต.หวยโจด- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานเวียงแกว ม.2 ต.หนองกุงใหญ และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,542 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.กระนวน จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

97 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 3,000  ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหวยโจด ม.3,11 ต.หวยโจด- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานเวียงแกว ม.2 ต.หนองกุงใหญ และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,545 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.กระนวน จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

98 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,400  ม. จุดเริ่มตน 498,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ฟารมไก-โคกแคบ บานศรีชุมพร ม.9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ละหานนา อ.แวงนอย จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,494 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

99 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 735 ม. จุดเริ่มตน 499,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองดู ม.4 ต.ละหานนา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน-แมน้ําชี เขต และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 474 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ติดตออําเภอคอนสวรรค จ.ชัยภูมิ พรอมบดอัดแนน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

100 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,904  ม. จุดเริ่มตน 497,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกสงา ม.6 ต.ทางขวาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน-บานเหลิ่งหิน และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,498 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา พรอมบดอัดแนน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

101 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 1,000  ม. จุดเริ่มตน 498,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนเขวา ม.10 ต.ทานางแนว คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน-แมน้ําช-ี และปลอดภัย ไมนอยกวา 645  ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินสาย 2233 จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

102 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 1,000  ม. จุดเริ่มตน 498,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สามแยกวัดบานหนองกุง ม.6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ทานางแนว-ถนนสายบาน และปลอดภัย ไมนอยกวา 645  ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

หนองบัวเลิง-อ.แวงนอย จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

103 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,405  ม. จุดเริ่มตน 499,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

โรงเรียนชุมชนทานางแนว-บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

หนองสะแบง สามแยกวัดบาน และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,497  ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

หนองกุง ม.6-ถนนสายบานหนอง จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บัวเลิง-อ.แวงนอย จ.ขอนแกน

104 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 ม. ยาว 550 จุดเริ่มตน 498,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ขาง อบต.ทานางแนว-บานโนนขา- คมนาคมที่สะดวก ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

แมน้ําชี อ.แวงนอย จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 354  ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

พรอมบดอัดแนน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชวงที่ 2 กวาง 4 ม. ยาว 450

ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 290  ลบ.ม.

พรอมบดอัดแนน 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

105 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 1,100  ม. จุดเริ่มตน 499,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ปาชาเกา บานทานางแนว ม.9-บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

หนองบัวเลิง ต.ทานางแนว และปลอดภัย ไมนอยกวา 709 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน พรอมบดอัดแนน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

106 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 1,200  ม. จุดเริ่มตน 499,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สระสี่เหลี่ยมไปลําหวยหลุงจาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

เชื่อม ต.โนนสําราญ อ.แกงสนามนาง และปลอดภัย ไมนอยกวา 774 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.นครราชสีมา จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

107 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 173  ม. จุดเริ่มตน 498,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานโนนสะอาด ม.3 ต.ทาวัด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน-บานโนนไท- และปลอดภัย ไมนอยกวา 865 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.โนนสําราญ อ.แกงสนามนาง จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.นครราชสีมา
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

108 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,920  ม. จุดเริ่มตน 499,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หลังโรงเรียนบานปาเปง บานปาเปง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.8 ต.แวงนอย-บานโคกใหญ ม.5 และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,489 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.กานเหลือง อ.แวงนอย จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

109 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนสัมพันธ ม.15 ต.หนองแปน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึง ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

110 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนสัมพันธ ม.15 ต.หนองแปน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-อ.พระยืน จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

111 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนสัมพันธ ม.15 ต.หนองแปน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-ทช.ขก.4008 จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

112 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนสัมพันธ ม.15 ต.หนองแปน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-อ.บานแฮด จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

113 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานนาจาน ม.6 ต.หนองแปน- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

114 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานนาจาน ม.2 ต.หนองแปน-ทช.ขก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

4008 จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

115 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานนาจาน ม.6 ต.หนองแปน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-อ.พระยืน จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

116 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานนาจาน ม.6 ต.หนองแปน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-ทล.2062 จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

117 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองไห ม.1 ต.หนองแปน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-ทช.ขก.4008 จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

118 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองไห ม.1 ต.หนองแปน- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

119 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองบัว ม.4 ต.หนองแปน- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-อ.ชนบท จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

120 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานดอนพันชาติ ม.3 ต.หนองแปน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึง ต.ทาศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

121 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองขาม ม.11 ต.กุดเคา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

122 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองหญาปลอง ม.9 ต.โพนเพ็ก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึง ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

123 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,728  ม. จุดเริ่มตน 394,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองหญาปลอง ม.9 ต.โพนเพ็ก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. ปริมาตรลูกรัง ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-อ.พระยืน จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,728 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

124 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 893  ม. จุดเริ่มตน 2,990,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานวังกกแกว ม.9 ต.วังสวาบ- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.นาฝาย อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 5,358 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

125 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,193  ม. จุดเริ่มตน 3,996,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานสองคอน ม.3 ต.นาฝาย- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.วังสวาบ อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 7,158 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

126 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 363  ม. จุดเริ่มตน 1,219,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหวยมวง ม.3 ต.หวยมวง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ภูผามาน-อ.ชุมแพ  จ.ขอนแกน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 2,178 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

127 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 549 ม. จุดเริ่มตน 1,842,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนสะอาด ม.4 ต.หวยมวง- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 3,294 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ชวงที่ 2 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

128 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. จุดเริ่มตน 480,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานปากลวย ม.5,6 ต.โนนคอม- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ชวงที่ 2 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

129 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 140 ม. จุดเริ่มตน 473,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนคอม ม.1-เทศบาล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 840 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ชวงที่ 2 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

130 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองทุงมน ม.5 ต.ขามปอม- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

131 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แยกทางหลวงสายขอนแกน-ชัยภูมิ- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนบอ ต.พระยืน อ.พระยืน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

132 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 145 ม. จุดเริ่มตน 492,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหวยไรใต ม.1 ต.โนนพะยอม- คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานกุดเพียขอม ม.1 ต.กุดเพียขอม และปลอดภัย กวา 870 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชนบท จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

133 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 145 ม. จุดเริ่มตน 492,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหันแฮด ม.2 ต.บานแทน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ชนบท-เขต ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา และปลอดภัย กวา 870 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

134 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 174 ม. จุดเริ่มตน 494,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานคุมนอย ม.3 ต.ชนบท อ.ชนบท คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

เชื่อมถนนสาย อ.แวงใหญ-อ. ชนบท และปลอดภัย กวา 870 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

135 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,840  ม. จุดเริ่มตน 495,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองยายเกลี้ยง ม.5 ต.วังแสง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ชนบท-เขต อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,462 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

พรอมบดอัดแนน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

136 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,840  ม. จุดเริ่มตน 495,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานวังแสง ม.1 ต.วังแสง-บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

หนองเตานอย ม.7 ต.โนนพะยอม และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,462 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชนบท จ.ขอนแกน พรอมบดอัดแนน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

137 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,840  ม. จุดเริ่มตน 495,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานกุดเพียขอม ม.1,2 ต.กุดเพียขอม- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

เขต ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,462 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

พรอมบดอัดแนน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

138 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,840  ม. จุดเริ่มตน 495,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานนาขามเปย ม.8 ต.ชนบท คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ชนบท-เขต ต.เมืองเพีย อ.บานไผ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,462 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน พรอมบดอัดแนน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

139 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,840  ม. จุดเริ่มตน 495,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานคุมโนนสะอาด ม.12 ต.ชนบท คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ชนบท-เขต ต.เมืองเพีย อ.บานไผ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,462 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน พรอมบดอัดแนน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

140 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,840  ม. จุดเริ่มตน 495,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกพระ ม.4 ต.วังแสง อ.ชนบท- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

เขต อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,462 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

พรอมบดอัดแนน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

141 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,840  ม. จุดเริ่มตน 495,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานกุดเพียขอม ม.1,2 ต.กุดเพียขอม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงเขต ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,462 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

พรอมบดอัดแนน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

142 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,840  ม. จุดเริ่มตน 495,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนพะยอม ม.6 ต.โนนพะยอม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงเขต ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,462 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

พรอมบดอัดแนน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

143 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,840  ม. จุดเริ่มตน 495,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานนาดอกไม ม.9 ต.ชนบท-บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

หวยคอ ม.3 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,462 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน พรอมบดอัดแนน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น



3-50

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

144 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,840  ม. จุดเริ่มตน 495,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานดอนขา ม.7 ต.ชนบท-เขต คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,462 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

พรอมบดอัดแนน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

145 กอสรางถนนดินเพื่อกั้นแนวเขต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 7 ม. ยาว 528  ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

(ชวงที่ 2) สายบานสะอาด ม.4,5 คมนาคมที่สะดวก คันทางสูงเฉลี่ย 1.50 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานนาหัวหมอ ม.7,15 -ทางหลวง และปลอดภัย ลาดชันดานขาง 1:2 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

แผนดินหมายเลข 2133 ต.กุดธาตุ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน

146 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 425 ม. จุดเริ่มตน 1,212,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานปามวง ม.9 ต.โคกสําราญ- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ไมมีไหลทาง) ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บานแฮด อ.บานแฮด จ.ขอนแกน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

กวา 2,125 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

147 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 351 ม. จุดเริ่มตน 1,000,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานแฮด ม.1 ต.บานแฮด-บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ไมมีไหลทาง) ของประชาชน ไปมาสะดวก

หวยมวง ม.5 ต.หนองแซง อ.บานแฮด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน กวา 1,755 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

148 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 351 ม. จุดเริ่มตน 1,000,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนทัน ม.8 ต.โนนสมบูรณ- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ไมมีไหลทาง) ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานวังหวา ม.8,11 ต.บานแฮด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน กวา 1,755 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

149 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 351 ม. จุดเริ่มตน 1,000,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองผักตบ ม.5 ต.โนนสมบูรณ- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ไมมีไหลทาง) ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานขามเปย ม.5 ต.บานแฮด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน กวา 1,755 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

150 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 174 ม. จุดเริ่มตน 498,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานสวางพัฒนา ม.4-บานขามปอม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ไมมีไหลทาง) ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.2 ต.หนองแซง อ.บานแฮด- และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานไผ  จ.ขอนแกน กวา 870 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

151 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 174 ม. จุดเริ่มตน 498,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานแฮด ม.2 ต.บานแฮด-บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ไมมีไหลทาง) ของประชาชน ไปมาสะดวก

โนนพันชาติ ม.10 ต.โคกสําราญ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน กวา 870 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

152 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 174 ม. จุดเริ่มตน 498,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานสวางพัฒนา ม.4-บานหนองเตา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ไมมีไหลทาง) ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.3 ต.หนองแซง-ต.บานแฮด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานแฮด  จ.ขอนแกน กวา 870 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

153 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 174 ม. จุดเริ่มตน 498,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองเกี่ยว ม.3-บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ไมมีไหลทาง) ของประชาชน ไปมาสะดวก

หนองหัวชาง ม.8 ต.โคกสําราญ- และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 กวา 870 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน

154 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 174 ม. จุดเริ่มตน 498,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานขามเปย ม.5 ต.บานแฮด- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ไมมีไหลทาง) ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนพันชาติ ม.10 ต.โคกสําราญ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน กวา 870 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

155 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 174 ม. จุดเริ่มตน 498,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองมะเขือ ม.2 ต.โคกสําราญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ไมมีไหลทาง) ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึง ต.บานแฮด อ.บานแฮด และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน กวา 870 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

156 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,050  ม. จุดเริ่มตน 488,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหางขาว ม.7 ต.บานหัน- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.07 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ทางหลวงสาย ขก 3018 อ.โนนศิลา และปลอดภัย หินคลุกไมนอยกวา 737 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

157 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 1,545  ม. จุดเริ่มตน 296,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานเปอยใหญ ม.2 ต.เปอยใหญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.07 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.โนนศิลา-เขต ต.ชนบท อ.ชนบท และปลอดภัย หินคลุกไมนอยกวา 447 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

158 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,075  ม. จุดเริ่มตน 494,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหนองหวา ม.5 ต.โนนแดง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.07 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.โนนศิลา-เขต ต.หัวหนอง และปลอดภัย หินคลุกไมนอยกวา 746 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานไผ จ.ขอนแกน ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

159 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,000  ม. จุดเริ่มตน 384,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหัวฝาย ม.6 ต.เปอยใหญ- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.07 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ทางหลวงสายเปอยใหญ-โนนแดง และปลอดภัย หินคลุกไมนอยกวา 579 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

160 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,100  ม. จุดเริ่มตน 262,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหนองไฮ ม.3 ต.บานหัน- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.07 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ทางหลวงสาย ขก 2102 อ.โนนศิลา และปลอดภัย หินคลุกไมนอยกวา 395 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ชวงที่ 2 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

161 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. จุดเริ่มตน 496,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานขอนสัก ม.4 เทศบาล คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ไมมีไหลทาง) ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โนนศิลา-บานหลุบคา ม.7 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน กวา 850 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

162 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. จุดเริ่มตน 496,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหนองทุม ม.3 ต.โนนแดง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ไมมีไหลทาง) ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.โนนศิลา-เขต ต.หัวหนอง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานไผ จ.ขอนแกน กวา 850 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

163 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. จุดเริ่มตน 496,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานโนนศิลา ม.1 ทต.โนนศิลา- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ไมมีไหลทาง) ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหลุบคา ม.7 ต.โนนศิลา และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน กวา 850 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

164 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. จุดเริ่มตน 496,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหวยแคน ม.4 ต.บานหัน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ไมมีไหลทาง) N1766110.01 ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.โนนศิลา-เขต ต.หนองน้ําใส และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย E251911.40 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานไผ จ.ขอนแกน กวา 850 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1766052.83

E251752.64
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

165 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. จุดเริ่มตน 496,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานเหลาโนนคูณ ม.2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ไมมีไหลทาง) N1769471.95 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โนนศิลา-บานโนนแดงนอย ม.2 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย E255312.63 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน กวา 850 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1769638.44

E255347.04

166 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. จุดเริ่มตน 496,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานนานิคม ม.3 ต.โนนศิลา- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. (ไมมีไหลทาง) N176509.13 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนแดงใหญ ม.1 ต.โนนแดง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย E250661.37 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน กวา 850 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N176658.42

E250741.84

167 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 165 ม. จุดเริ่มตน 470,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานนายม ม.5 - บานแหว ม.9 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บานโนน เชื่อมถนนสายบาน และปลอดภัย กวา 825 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

หนองบัวนอย-บานกระนวน อ.ซําสูง จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

168 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 165 ม. จุดเริ่มตน 470,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโพธิ์ศรี ม.3 ต.บานโนน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ซําสูง-บานหนองตูม ม.1,2 และปลอดภัย กวา 825 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

169 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 175 ม. จุดเริ่มตน 469,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกสูง ม.3 ต.บานโนน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ซําสูง เชื่อมถนนสายบาน และปลอดภัย กวา 875 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

หนองบัวนอย-บานกระนวน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ซําสูง จ.ขอนแกน

170 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 169 ม. จุดเริ่มตน 480,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหมอ ม.5 ต.คูคํา-บานโนน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.1,2 ต.บานโนน อ.ซําสูง จ.ขอนแกน และปลอดภัย กวา 845 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

171 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 1,000  ม. จุดเริ่มตน 133,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานโนน ม.1 ต.บานโนน-บาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

หมอคํา ม.6 ต.คูคํา อ.ซําสูง และปลอดภัย กวา 645 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

172 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,930  ม. จุดเริ่มตน 315,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานโคกกลาง ม.3 ต.คําแมด คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ซําสูง-บานหนองกุงใหญ ม.1 และปลอดภัย กวา 1,534 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.หนองกุงใหญ อ.กระนวน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

173 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,805  ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองชมภู ม.10-บานโสกใหญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.5 ต.บานโคก อ.โคกโพธิ์ไชย- และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 4,838 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2284 จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

174 กอสรางถนนลูกรังสายบานแกงครอ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 800 ม. จุดเริ่มตน 498,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.2 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย-บาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

หัวหวย ม.12 ต.นาขา อ.มัญจาคีรี และปลอดภัย กวา 756 ลบ.ม. บดอัดแนน ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

175 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. จุดเริ่มตน 495,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานนาจาน ม.1 ต.ซับสมบูรณ- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน กวา 850 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

176 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. จุดเริ่มตน 495,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหนองชมภู ม.10-บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

โสกใหญ ม.5-ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

หมายเลข 2284 ต.บานโคก กวา 850 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน



3-61

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

177 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 115 ม. จุดเริ่มตน 337,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานสงแดง ม.4 ต.นาแพง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.โคกโพธิ์ไชย เชื่อมถนนสายบาน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

หนองหวาย-บานหนองโน ต.กุดเคา กวา 575 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน

178 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,480  ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานโนนคูณ ม.6 ต.บานโคก- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานซับบอน ม.7 ต.ซับสมบูรณ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 4,838 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

179 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 610  ม. จุดเริ่มตน 1,935,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกสหกรณ ม.3 ต.หนองกุง คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ตีเสน ของประชาชน ไปมาสะดวก

ธนสาร-บานทุงชมพู ม.1 ต.ทุงชมพู และปลอดภัย ผิวจราจรหรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

แยกโสกเสือ อบต.ทุงชมพู อ.ภูเวียง ไมนอยกวา 4,880 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

180 ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,200  ม. จุดเริ่มตน 1,970,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ขก 4021-แยกบานโคกสหกรณ ม.3 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง ตีเสนผิวจราจร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน กวา 7,200 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

181 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. จุดเริ่มตน 482,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานดอนหันโคกสูง-บานบุงแสง ม.7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

(ขางโรงเรียนบานหนองลุมพุก) และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน กวา 835 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

182 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 600  ม. จุดเริ่มตน 1,904,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แยกถนนสายบานหนองพลวง ม.6 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ตีเสน ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ทุงชมพ-ูถนนสาย ขก ถ. 10026 และปลอดภัย ผิวจราจรหรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

โคกสหกรณ-ทุงชมพู อ.ภูเวียง ไมนอยกวา 4,800 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

183 กอสรางถนน คสล.สายทางหลวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 690  ม. จุดเริ่มตน 1,980,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ขก 2038-บานถ้ําแข ม.8 ต.สงเปอย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

กวา 3,450 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

184 ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,210  ม. จุดเริ่มตน 1,986,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายจากทางหลวงดอนหันโคกสูง- คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง รวมพื้นที่ลาดยาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโคกไร ม.7 ต.สงเปอย อ.ภูเวียง และปลอดภัย ไมนอยกวา 7,260 ตร.ม ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน และตีเสนผิวจราจร จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

185 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 690 ม. จุดเริ่มตน 1,980,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองดู ม.12 ต.ในเมือง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน (ถ้ําผาเกิ้ง)- และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อุทยานแหงชาติภูเวียง กวา 3,450 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

186 ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,100  ม. จุดเริ่มตน 1,521,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สาย ขก ถ.10029-บานหนองบอน คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง รวมพื้นที่ลาดยาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.9 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง และปลอดภัย ไมนอยกวา 5,500 ตร.ม ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน และตีเสนผิวจราจร จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

187 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. จุดเริ่มตน 482,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองกุงธนสาร ม.12 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน-ทางหลวง ขก 4021 กวา 835 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

188 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. จุดเริ่มตน 482,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากทางหลวงดอนหันโคกสูง-บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

หนองทุม ม.2 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน กวา 835 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

189 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. จุดเริ่มตน 482,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากทางหลวง ขก 2038-บานหมอ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.7 ต.เมืองเกาพัฒนา อ.เวียงเกา และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน กวา 835 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

190 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. จุดเริ่มตน 482,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานดินดํา ม.1 ต.ดินดํา-ต.หวาทอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

กวา 835 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

191 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. จุดเริ่มตน 482,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากทางหลวง ขก 4021-บานหัน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.14 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน กวา 835 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

192 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. จุดเริ่มตน 482,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากทางหลวง ขก 2038-บานอางศิลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.6 ต.สงเปอย  อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

กวา 835 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

193 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. จุดเริ่มตน 482,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากทางหลวง ขก ถ.10026 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

(สายบานโคกสหกรณ-บานทุงชมพ)ู- และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

บานดอนเพิ่ม ม.7 ต.ทุงชมพู กวา 835 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

194 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. จุดเริ่มตน 482,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากทางหลวง ขก 4021-บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ไมมีไหลทาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

หนองแสง ม.3 ต.บานเรือ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน กวา 835 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

195 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 581 ม. จุดเริ่มตน 1,986,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สาย ขก ถ.1003 บานวังยาวใหญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.4 ต.นาหนองทุม อ.ชุมแพ- และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 3,486 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.หวยมวง อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

196 ซอมแซมถนนลาดยาง บานถ้ําแข เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 230  ม. จุดเริ่มตน 495,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.8 ต.สงเปอย อ.ภูเวียง-บาน คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. รวม ของประชาชน ไปมาสะดวก

หนองเขื่อนชาง ต.โนนทอง และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 1,840 ตร.ม และตีเสน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ผิวจราจร

197 ซอมแซมถนนลาดยาง บานหนองดู เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 302  ม. จุดเริ่มตน 495,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.12 ต.ในเมือง อ.เวียงเกา คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

จ.ขอนแกน (ถ้ําผาเกิ้ง)-อุทยาน และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,812 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

แหงชาติภูเวียง ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

198 ซอมแซมถนนลาดยางจากทางหลวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 230  ม. จุดเริ่มตน 495,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ชนบท 4021-บานใครนุน ม.3 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. รวม ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.กุดขอนแกน อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน และปลอดภัย พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

1,840 ตร.ม และตีเสน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ผิวจราจร

199 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 167 ม. จุดเริ่มตน 482,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนสวรรค ม.10 ต.เมืองเกา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

พัฒนา (ชวงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)- และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 835 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

บานโพธิ์ ม.3 ต.ในเมือง อ.เวียงเกา ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

200 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 150 ม. จุดเริ่มตน 433,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ทางหลวง 2038-บานสวนกลวย ม.6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บานเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 750 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

201 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนสัมพันธ ม.15 ต.หนองแปน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-อ.ชนบท จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

202 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองไห ม.1 ต.หนองแปน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-อ.บานแฮด จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

203 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานปาพุ ม.4 ต.หนองแปน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-ทช.ขก.4008 จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

204 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานนาจาน ม.6 ต.หนองแปน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-ทช.ขก.4008 จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

205 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,738  ม. จุดเริ่มตน 499,700         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานทาสวรรค ม.7 ต.ทาศาลา- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,190 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

206 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนคูณ ม.4 ต.ทาศาลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

หมายเลข 2062 จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

207 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานดงเค็ง ม.5 ต.ทาศาลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

หมายเลข 2062 จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

208 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนตุน ม.3 ต.ทาศาลา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

หมายเลข 2062 จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

209 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนตุน ม.3 ต.ทาศาลา- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

210 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองโจด ม.7 ต.กุดเคา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-ทล.229 จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

211 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานปาผุ ม.4 ต.สวนหมอน- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

212 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานปาผุ ม.4 ต.สวนหมอน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-อ.พระยืน จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

213 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานปาผุ ม.4 ต.สวนหมอน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-ทล.2062 จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

214 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานเหลากกหุง ม.7 ต.สวนหมอน- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

215 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานเหลากกหุง ม.7 ต.สวนหมอน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-อ.พระยืน จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

216 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานเหลากกหุง ม.7 ต.สวนหมอน- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

217 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานเหลากกหุง ม.7 ต.สวนหมอน- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

218 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานเหลากกหุง ม.7 ต.สวนหมอน- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-ทล.2062 จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

219 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานสวาง ม.8 ต.สวนหมอน- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.นาขา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

220 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,200  ม. จุดเริ่มตน 498,800         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานคําคันโซ ม.6 ต.คําแคน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.20 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี-อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,200 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

221 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170  ม. จุดเริ่มตน 499,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แยกทางหลวงหมายเลข 12-บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

โคกฟนโปง ม.21 ต.บานเปด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 850 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

222 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,200  ม. จุดเริ่มตน 224,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานเทพอํานวย ม.9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โนนสมบูรณ อ.เขาสวนกวาง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 954 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน-ต.โพธิ์ศรีสําราญ พรอมบดอัดแนน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

223 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,200  ม. จุดเริ่มตน 230,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานคําปากอ ม.3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โนนสมบูรณ อ.เขาสวนกวาง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 954 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน-ต.หนองกุงศรี พรอมบดอัดแนน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

224 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,520  ม. จุดเริ่มตน 470,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานแสงสวาง ม.4 ต.นางิ้ว คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.เขาสวนกวาง-ต.ศรีสุขสําราญ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,003 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน พรอมบดอัดแนน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

225 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,520  ม. จุดเริ่มตน 470,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานขามปอม ม.6 ต.นางิ้ว คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.เขาสวนกวาง-ต.ศรีสุขสําราญ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,003 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน พรอมบดอัดแนน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

226 กอสรางถนนสําหรับน้ําลนผาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ทางน้ําลนผาน จุดเริ่มตน 700,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

คสล.ขามลําหวยเสือเตน บานปาเปอย คมนาคมที่สะดวก ยาว 13 ม. คันทางสูง 2 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.1 ต.โนนสมบูรณ อ.เขาสวนกวาง และปลอดภัย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน-ต.โพธิ์ศรีสําราญ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

227 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 720  ม. จุดเริ่มตน 1,849,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

พาราเคพซีล สายบานหนองหวา ม.7 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองเม็ก-บานสําโรง ม.1 และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 4,320 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.สําโรง อ.หนองสองหอง ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

228 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 370  ม. จุดเริ่มตน 963,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

พาราเคพซีล สาย ขก 3034 ชวง คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนกราด ม.13 ต.หนองสองหอง และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 2,200 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ถึงบานดงเค็ง ม.8 ต.ดงเค็ง ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน

229 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 204  ม. จุดเริ่มตน 688,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

พาราเคพซีล สายแยกทางหลวง คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

2301-บานหนองแวงตอตั้ง ม.4 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.คึมชาด อ.หนองสองหอง กวา 1,632 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

230 บูรณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 960 ม. จุดเริ่มตน 1,980,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

เคพซีลสายบานหนองแสง ต.นาจาน- คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองขี้ควาย ต.ซํายาง อ.สีชมพู และปลอดภัย กวา 5,760 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

231 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 7 ม. ยาว 1,104  ม. จุดเริ่มตน 1,990,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

เคพซีล บานเมืองเพีย ม.2 ต.เมืองเพีย คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.บานไผ-ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน กวา 7,728 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

232 ปรับปรุงซอมแซมและกอสรางถนน เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ปรับปรุงซอมแซม จุดเริ่มตน 1,980,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ลาดยางแบบเคพซีล บานดู ม.4 คมนาคมที่สะดวก ถนนลาดยางเคพซีลกวาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.เมืองเพีย อ.บานไผ-ต.โนนแดง และปลอดภัย 6 ม. ยาว 448 ม. มีไหลทาง ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน ขางละ 1 ม. หรือมีพื้นที่ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ลาดยางไมนอยกวา 3,584

ตร.ม.

ชวงที่ 2 กอสรางถนนลาดยาง

เคพซีล กวาง 5 ม. ยาว

500 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 2,500 ตร.ม.
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

233 กอสรางถนนลาดยางเคพซีลบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,300  ม. จุดเริ่มตน 6,200,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หนองคลองนอย ม.8 ต.ปามะนาว คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.บานฝาง-ต.ยางคํา อ.หนองเรือ และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 13,800 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

234 ซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 760  ม. จุดเริ่มตน 1,991,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ผิวเรียบเคพซีล สาย ขก 3037 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองสองหอง-บานกุดหอยกาบ และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน กวา 6,080 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

235 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 492 ม. จุดเริ่มตน 1,414,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองคลองนอย ม.4 ต.วังหิน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.หนองสองหอง-เขต ต.โสกนกเต็น และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 2,460 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.พล จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

236 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,500  ม. จุดเริ่มตน 1,990,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

เคพซีล สายแยกทางหลวงทองถิ่น คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ขก ถ 1-0078 (เปอยนอย-หนอง และปลอดภัย กวา 12,500 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

บัวรอง) - บานวังหิน ม.2 ต.สระแกว จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน

237 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 715 ม. จุดเริ่มตน 1,990,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานปาปอ ม.1,2 ต.ปาปอ อ.บานไผ- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บานหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 3,575 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

238 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,693 ม. จุดเริ่มตน 4,788,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานกุดน้ําใส ม.1 ต.กุดน้ําใส คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน - ทางหลวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 8,465 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

แผนดิน 2109 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

239 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 ม. ยาว จุดเริ่มตน 1,980,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกมวง ม.10 ต.ศรีสุข - คมนาคมที่สะดวก 327 ม. หนา 0.15 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บานใหม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 ม. ยาว ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

533 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 3,440 

ตร.ม.

240 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 715 ม. จุดเริ่มตน 1,990,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานดอนนาแพง ม.3 ต.บานลาน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนทอง ม.6 ต.หินตั้ง อ.บานไผ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 3,575 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

241 กอสรางถนนลาดยางเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 790  ม. จุดเริ่มตน 1,990,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหินตั้ง ม.7 ต.โนนฆอง-บาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

โสกมวง ม.3 ต.หนองบัว อ.บานฝาง และปลอดภัย กวา 4,740 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

242 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 790  ม. จุดเริ่มตน 1,990,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกสุง ม.4 ต.นางาม-ต.นาขา คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และปลอดภัย กวา 4,740 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

243 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,073  ม. จุดเริ่มตน 1,990,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แบบผิวเรียบเคพซีล บานหนองทุม คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.4 ต.หัวทุง อ.พล-บานโนนสวรรค และปลอดภัย กวา 6,438 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ม.3 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

244 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 525  ม. จุดเริ่มตน 1,990,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนน้ําผึ้ง ม.2 ต.ดงเมืองแอม คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงทางหลวงชนบท 4003 และปลอดภัย กวา 3,150 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

245 ปรับปรุงซอมแซมและกอสรางถนน เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 ปรับปรุงซอมแซม จุดเริ่มตน 1,829,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ลาดยางแบบเคพซีล บานแคนเหนือ คมนาคมที่สะดวก ถนนลาดยางเคพซีลกวาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.1 ต.แคนเหนือ อ.บานไผ-ต.บานหัน และปลอดภัย 6 ม. ยาว 450 ม.ไมมีไหลทาง ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

กวา 2,700 ตร.ม.

ชวงที่ 2 กอสรางถนนลาดยาง

เคพซีล กวาง 6  ม. ยาว

460 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 2,760 ตร.ม.

246 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 957  ม. จุดเริ่มตน 1,990,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แบบเคพซีล บานหนองดู ม.3 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ปาปอ อ.บานไผ-ต.บานหัน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน กวา 7,656 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น



3-85

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

247 ซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 945  ม. จุดเริ่มตน 1,990,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แบบเคพซีล สายบานวังเพิ่ม-ศูนย คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ศิลปาชีพโสกสมกบ (ระหวางบาน และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

วังทอง-บานโสกหาด) อ.สีชมพู กวา 7,560 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

248 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 177 ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานวังหวา ม.6 ต.โนนสะอาด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน-ทางหลวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 885 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

แผนดินสาย  2233 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

249 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 177 ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานตลาดนอย ม.7 ต.โนนสะอาด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน-ทางหลวง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 885 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

แผนดินสาย  2233 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

250 กอสรางถนนลาดยางเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,750  ม. จุดเริ่มตน 4,943,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

(ผิวเรียบ) สายบานทุม ม.1,2 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บานทุม-ถนนเหลานาดี อ.เมือง และปลอดภัย กวา 13,750 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

251 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 810  ม. จุดเริ่มตน 1,965,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สาย ขก ถ 10029 บานหนอง คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง และตีเสนผิว ของประชาชน ไปมาสะดวก

กระแหลง - บานโคกไมงาม ม.7 และปลอดภัย จราจร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

(ชวงหนา ร.ร.หนองกุงธนสาร ไมนอยกวา 4,860 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

โคกงาม) ต.หนองกุงธนสาร 

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน

252 ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 700  ม. จุดเริ่มตน 1,510,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สาย ขก ถ 10026 บานโคกสหกรณ คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงบานทุงชมพู ต.ทุงชมพู อ.ภูเวียง และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน กวา 5,600 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

253 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 700  ม. จุดเริ่มตน 1,740,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานนาทุม ม.2 ต.เขานอย-บาน คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง และตีเสนผิว ของประชาชน ไปมาสะดวก

โนนสูง ม.10 ต.ในเมือง อ.เวียงเกา และปลอดภัย จราจร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ไมนอยกวา 4,200 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

254 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 700 ม. จุดเริ่มตน 1,967,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานนาทุม ม.2 - บานนาตาด ม.6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.เขานอย - ต.ในเมือง อ.เวียงเกา และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 3,500 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

255 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 790  ม. จุดเริ่มตน 1,917,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายทางหลวง 2038 - บานถ้ําแข คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง และตีเสนผิว ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.8 ต.สงเปอย (ชวงหลัง ร.ร.บาน และปลอดภัย จราจร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ถ้ําแข) อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน ไมนอยกวา 4,740 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

256 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 628 ม. จุดเริ่มตน 1,808,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากทางหลวงชนบท ขก 4021 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนศิลา ม.6 ต.หนองกุงเซิน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 3,140 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

257 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 620 ม. จุดเริ่มตน 1,743,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากทางหลวงชนบท ขก 4021 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานคอ ม.15 ต.กุดขอนแกน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 3,100 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

258 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 650 ม. จุดเริ่มตน 1,828,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากทางหลวงชนบท ขก 4021 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานเรือ ม.2 ต.บานเรือ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 3,250 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

259 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 780  ม. จุดเริ่มตน 1,893,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกพัฒนา ม.2 ต.ภูเวียง-บาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ใหมสุขสันต ม.8 ต.บานเรือ และปลอดภัย กวา 4,680 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

260 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 720  ม. จุดเริ่มตน 1,747,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สาย ขก ถ 10021 บานหัน - บาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

โคกกลาง แยกบานหวยบง ม.3 และปลอดภัย กวา 4,320 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.หวาทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

261 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 670 ม. จุดเริ่มตน 1,882,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากบานภูเวียง ม.4 ต.ภูเวียง-บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

หวยทราย ม.5 ต.สงเปอย และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 3,350 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

262 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 ม. ยาว จุดเริ่มตน 1,995,000      -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

เคพซีลสายบานเหมือดแอ ม.16- คมนาคมที่สะดวก 200 ม. ไหลทางขางละ 1 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

วัดปาภูเม็งทอง ต.บานเม็ง และปลอดภัย หรือมีพื้นผิวจราจรไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 1,600 ตร.ม. ชวงที่ 2 กวาง จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

6 ม. ยาว 696 ม. ไมมีไหล

ทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 4,176 ตร.ม. 

ความยาวรวม 896 ม. รวม

พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

5,776 ตร.ม.

263 ซอมประผิวจราจรถนน เพื่อใหราษฎรมีการ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน 5,000,000      5,000,000      5,000,000      รอยละความพึงพอใจประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ลาดยาง โดยวิธี COLD  MIX คมนาคมที่สะดวก พื้นที่ดําเนินการ 23,000 ของประชาชน ไปมาสะดวก

และปลอดภัย ตารางเมตร ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

264 ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ปรับเกรดผิวจราจรลูกรังหรือ 4,200,000      4,500,000      4,500,000      รอยละความพึงพอใจประชาชนสัญจร

หรือถนนหินคลุก คมนาคมที่สะดวก ผิวจราจรหินคลุกถนนสาย ของประชาชน ไปมาสะดวก สํานักการชาง

และปลอดภัย หลักในเขตพื้นที่จังหวัด ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ขอนแกน ทั้ง 26 อําเภอ รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

รวม 1,600 กิโลเมตร
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

265 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10.70 กม. จุดเริ่มตน -                   5,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0010 คมนาคมที่สะดวก ชนิดไมมีไหลทาง E21702.39 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหวาโงะ-บานดงนอย อ.หนองเรือ และปลอดภัย N1825314.44 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E223591.81

N1832198.19

266 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 8.826 กม. จุดเริ่มตน -                   7,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3112 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E237215.72 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานดอนโมง-บานโนนฆอง และปลอดภัย N1824204.52 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E240665.23

N1831343.94

267 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 12.206 กม. จุดเริ่มตน -                   10,000,000     -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3001 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E271785.53 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองหญาแพรก-บานโนนทัน และปลอดภัย N1814929.81 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E271723.27

N1805612.57
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

268 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1.428 กม. จุดเริ่มตน -                   10,000,000     -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3039 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E255203.68 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานเหลานาดี-บานกระเดื่อง อ.เมือง และปลอดภัย N1812971.55 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E248023.77

N1812474.26

269 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 12.483 กม. จุดเริ่มตน -                   4,670,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 4092 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E2538069.97 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานทองหลาง-บานโตน อ.เมือง และปลอดภัย N1811746.12 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E257872.43

N1801318.62

270 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5.913 กม. จุดเริ่มตน -                   5,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2114 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E261878.30 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนเรือง-บานหนองกอย อ.เมือง และปลอดภัย N1829485.11 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E258417.97

N1825689.00
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

271 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 8.54 กม. จุดเริ่มตน -                   4,500,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2126 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.50 ม. E254906.30 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานลาดนาเพียง-บานหนองเซียงซุย และปลอดภัย N1833693.12 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E250185.21

N1837264.44

272 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 13.32 กม. จุดเริ่มตน -                   5,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3065 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E254906.30 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนมวง-บานหนองปอ อ.เมือง และปลอดภัย N1833693.12 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E250185.21

N1837264.44

273 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 19.858 กม. จุดเริ่มตน -                   6,200,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0031 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E258252.68 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองน้ําใส-บานโคกโก และปลอดภัย N1775715.06 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานไผ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E266474.42

N1767072.33
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

274 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 9.075 กม. จุดเริ่มตน -                   4,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0032 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E259399.72 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองผือ-บานหัวชาง อ.บานไผ และปลอดภัย N1786325.23 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E257504.97

N1781368.38

275 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 9.58 กม. จุดเริ่มตน -                   6,300,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0033 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E253651.52 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหัน-บานปาปอ อ.บานไผ และปลอดภัย N1766144.30 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E265078.44

N1761173.58

276 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10.175 กม. จุดเริ่มตน -                   6,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3018 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E254019.76 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหัน-บานดอนดู อ.โนนศิลา และปลอดภัย N1766072.40 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E263819.67

N1759152.69
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

277 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3.780 กม. จุดเริ่มตน -                   2,500,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสายบานหนองตาไก คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E189602.17 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงบานผาน้ําเที่ยง อ.สีชมพู และปลอดภัย N1867298.76 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E186953.57

N1865896.44

278 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 11.464 กม. จุดเริ่มตน -                   7,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0024 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E199031.37 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองตาไก-บานทาชาง อ.สีชมพู และปลอดภัย N1865091.60 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E189873.38

N1868973.3

279 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 15.13 กม. จุดเริ่มตน -                   6,500,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0022 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E199044.92 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานสะอาด-บานหนองตาไก อ.สีชมพู และปลอดภัย N1865014.60 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E210219.08

N1868637.1
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

280 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3.94 กม. จุดเริ่มตน -                   5,500,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0014 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E192993.66 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานสันติสุข-บานศรีอุบล อ.สีชมพู และปลอดภัย N1849298.08 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E189203.99

N1855123.21

281 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4.2 กม. จุดเริ่มตน -                   6,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0020 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E199623.79 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานวังเพิ่ม-ศูนยศิลปาชีพบาน และปลอดภัย N1858569.22 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

โสกสมกบ อ.สีชมพู จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E197152.10

N1857756.63

282 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3 กม. จุดเริ่มตน -                   4,200,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย บานคําบอน- คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E256889.49 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานทุงโปง อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน และปลอดภัย N1850093.22 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E254198.98

N1851487.50
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

283 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10.57 กม. จุดเริ่มตน -                   8,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 4050 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E255966.09 ของประชาชน ไปมาสะดวก

แยกทางหลวงหมายเลข 2019- และปลอดภัย N1845608.15 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

บานบอ อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E256765.07

N1855725

284 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 13.005 กม. จุดเริ่มตน -                   10,000,000     -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 5033 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E260806.55 ของประชาชน ไปมาสะดวก

แยกทางหลวงหมายเลข 4003- และปลอดภัย N1861935.88 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

บานนาคํา อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E251923.97

N1866319.37

285 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5 กม. จุดเริ่มตน -                   4,500,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 1018 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E2538151.16 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองเม็ก-บานสําโรง และปลอดภัย N1746219.96 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E256727.64

N1750632.06
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

286 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 6.980 กม. จุดเริ่มตน -                   6,500,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3031 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E270416.30 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองกุงสวาง-บานโนนสะอาด และปลอดภัย N1742802.65 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E267747.61

N1746329.04

287 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 15.76 กม. จุดเริ่มตน -                   6,500,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3037 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E262771.57 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองสองหอง-บานกุดหอยกาบ และปลอดภัย N1740380.24 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E22017.27

N140881.85

288 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 7.440 กม. จุดเริ่มตน -                   5,500,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3051 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E276324.72 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานเปอยนอย-บานหนองบัวลอง และปลอดภัย N1755966.24 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เปอยนอย และ อ.หนองสองหอง จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน E275744.89

N1748301.48
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

289 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 6.980 กม. จุดเริ่มตน -                   7,070,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0050 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E290053.03 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองโน-บานทุงใหญ และปลอดภัย N1847914.44 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.กระนวน จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E289529.57

N1851318.00

290 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,140 ม. จุดเริ่มตน -                   4,950,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2054 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E290051.34 ของประชาชน ไปมาสะดวก

แยกทางหลวงหมายเลข 2039- และปลอดภัย N1847895.60 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

โยกโคน ต.หวยโจด อ.กระนวน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน E288898.85

N1844733.32

291 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1.50 กม. จุดเริ่มตน -                   2,500,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0038 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E263042.87 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองเม็ก-บานโนนทัน และปลอดภัย N1800531.78 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E267698.10

N1798514.76
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

292 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4 กม. จุดเริ่มตน -                   5,710,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0036 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E260412.52 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานแฮด-บานโคกกอง อ.บานแฮด และปลอดภัย N1791820.59 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E264712.68

N1787439.08

293 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1.500 กม. จุดเริ่มตน -                   1,500,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0035 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E260891.01 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนสมบูรณ-บานดงเกา และปลอดภัย N1801258.41 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E259972.06

N1802182.09

294 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10.356กม. จุดเริ่มตน -                   8,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0037 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง E241074.83 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานขามปอม-บานคําแคน และปลอดภัย N1799637.23 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E231802.57

N1804268.88
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

295 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 14.73 กม. จุดเริ่มตน -                   4,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3004 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E281133.59 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองบัวนอย-บานกระนวน และปลอดภัย N1825454.90 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ซําสูง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E292086.87

N1829022.97

296 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1.500 กม. จุดเริ่มตน -                   1,500,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0035 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E260891.01 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนสมบูรณ-บานดงเกา และปลอดภัย N1801258.41 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E259972.06

N1802182.09

297 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10.85กม. จุดเริ่มตน -                   6,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0049 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E284304.31 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานคอกค-ีบานกุดทิง อ.น้ําพอง และปลอดภัย N1829273.49 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E284582.26

N1836431.23
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

298 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 6 กม. จุดเริ่มตน -                   4,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2133 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E27060.81 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโคกสูง-บานคํามวง อ.น้ําพอง และปลอดภัย N1851539.88 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E269506.80

N1860553.57

299 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 19.625 กม. จุดเริ่มตน -                   6,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 4047 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E282716.76 ของประชาชน ไปมาสะดวก

แยกทางหลวงหมายเลข 2009-บาน และปลอดภัย N1836387.25 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

คอกคี อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E285332.64

N1837496.52

300 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 14.75 กม. จุดเริ่มตน -                   6,500,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0023 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E835451.00 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานทาชาง-บานนาหนองทุม และปลอดภัย N1847256.00 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E818857.00

N1846924.00
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

301 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3 กม. จุดเริ่มตน -                   5,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0003 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E815238.00 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานวังยาว-บานหอยซอ อ.ชุมแพ และปลอดภัย N1849217.70 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E814094.49

N1851192.28

302 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 19.625 กม. จุดเริ่มตน -                   6,672,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0001 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E204603.34 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานสัมพันธ-บานหนองศาลา และปลอดภัย N1829209.04 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E208235.45

N1835790.08

303 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5 กม. จุดเริ่มตน -                   5,872,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0041 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E240619.90 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโซง-บานหนองยายเกลี้ยง และปลอดภัย N1771973.48 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชนบท จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E231286.18

N1774121.36
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

304 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 8.077 กม. จุดเริ่มตน -                   3,360,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0040 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E247959.19 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานบอแก-บานพระบุ อ.พระยืน และปลอดภัย N1840633.25 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E253036.92

N1800296.49

305 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 7.292 กม. จุดเริ่มตน -                   4,586,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0047 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 0.50 ม. E265655.77 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานนางอง-บานโนนสมบูรณ และปลอดภัย N1875727.07 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E263445.06

N1879994.42

306 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 7.183 กม. จุดเริ่มตน -                   7,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3081 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E223181.30 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานศรีเมือง-บานน้ําซับ อ.แวงนอย และปลอดภัย N1749691.87 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E220222.25

N1754479.28
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

307 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 12.98 กม. จุดเริ่มตน -                   3,400,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0007 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง E808708.56 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานทากระบือ-บานวังสวาบ และปลอดภัย N184208.18 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E803645.54

N1850622.51

308 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10.235 กม. จุดเริ่มตน -                   8,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0011 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E244992.23 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองบัว-บานคําหัวชาง และปลอดภัย N1822325.89 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E242060.16

N1812725.15

309 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 12.50 กม. จุดเริ่มตน -                   4,500,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 1021 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 0.50 ม. E235013.21 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานคอนฉิม-บานกุดหมากเห็บ และปลอดภัย N1763393.75 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E223718.46

N1767747.69
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

310 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 6.870 กม. จุดเริ่มตน -                   4,220,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2046 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E247803.27 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานตําแย-บานโนนกอก อ.พล และปลอดภัย N1749132.28 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E246717.41

N1740096.08

311 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10.235 กม. จุดเริ่มตน -                   4,220,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2104 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E241620.50 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองหญาปลอง-ถนนมิตรภาพ และปลอดภัย N1738823.54 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.พล จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E237098.26

N1738804.02

312 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10.557 กม. จุดเริ่มตน -                   7,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 1006 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E242990.55 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนเมือง-บานหนองแวงโสกพระ และปลอดภัย N1742464.13 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.พล จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E239729.85

N1738987.77
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

313 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10.557 กม. จุดเริ่มตน -                   7,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก3046 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E243036.94 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโคกปากุง-บานหนองบัวนาค และปลอดภัย N1742456.91 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.พล จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E251736.66

N1738647.06

314 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 12.175 กม. จุดเริ่มตน -                   4,700,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0008 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E226781.06 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานยางคํา-บานเม็ง อ.หนองเรือ และปลอดภัย N1820641.34 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E236929.10

N1816181.38

315 กอสรางถนนลาดยางเคพซีล สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,600 ม. จุดเริ่มตน -               9,324,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานนาโพธิ์ ม.2-บานหนองบัว ม.1 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ E243924.76 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองบัว อ.บานฝาง จ.ขอนแกน- และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 21,600 N1826159.26 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ทางหลวงหมายเลข 12 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E244897.53

N1823137.39
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

316 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากบานสมปอยใหญ ม.2- คมนาคมที่สะดวก 274310E ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานขามปอม ม.1 ต.ขามปอม และปลอดภัย 1761500N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

274037E

1761636N

317 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากบานขามปอม ม.1- คมนาคมที่สะดวก 273377E ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองโก ม.6 ต.ขามปอม และปลอดภัย 1762936N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

273455E

1763235N

318 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากบานหนองโก ม.6- คมนาคมที่สะดวก 273382E ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหินฮาว ม.7 ต.ขามปอม และปลอดภัย 1765170N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

273437E

1765460N
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

319 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 320 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

เสริมเหล็กจากทางหลวง คมนาคมที่สะดวก 269455E ของประชาชน ไปมาสะดวก

หมายเลข 2297-บานนาเสถียร และปลอดภัย 1764190N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ม.8 ต.ขามปอม อ.เปอยนอย จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน 269427E

1763877N

320 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว  500 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากบานวังผือ ม.4-บาน คมนาคมที่สะดวก ชนิดไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ 271662E ของประชาชน ไปมาสะดวก

นาเสถียร ม.8 ต.ขามปอม และปลอดภัย ดําเนินการไมนอยกวา 1761092N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน 2,500  ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

271565E

1761360N

321 ปรับปรุงซอมแซมผิวถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,500 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

คอนกรีตจากทางหลวง 2297- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. 272831E ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานขามปอม ม.1 ต.ขามปอม และปลอดภัย 1761453N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

273432E

1762288N
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

322 ปรับปรุงซอมแซมผิวถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,500 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ลาดยางสายเชื่อมระหวาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. 275972E ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถนนบานหัวขัว ม.1 และปลอดภัย 1755698N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.เปอยนอย-บานวังหิน ม.2 จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.สระแกว อ.เปอยนอย 275750E

(หนาเทศบาล ต.เปอยนอย) 1755786N

323 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 500 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากทางหลวง 2297-ถนนสาย คมนาคมที่สะดวก 275897E ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนเหลื่อม ม.4-บาน และปลอดภัย 1757647N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

วังหิน ม.2 ต.สระแกว จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน 275520E

1757582N

324 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากบานวังหิน ม.7 ต.สระแกว คมนาคมที่สะดวก 271227E ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงบานหวยแร ม.3 ต.วังมวง และปลอดภัย 1754560N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

270930E

1754527N
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

325 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากบานโสกนาค ม.6-บาน คมนาคมที่สะดวก 263975E ของประชาชน ไปมาสะดวก

หวยโปง ม.5 ต.วังมวง และปลอดภัย 1756911N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

263910E

1756626N

326 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 800 ม. จุดเริ่มตน -                   2,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากบานโนนสวาง ม.4-บาน คมนาคมที่สะดวก 269000E ของประชาชน ไปมาสะดวก

หวยแร ม.7 ต.วังมวง และปลอดภัย 1758380N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

268825E

1757670N

327 กอสรางถนนลาดยางผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 400 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากบานโนนเหลื่อม ม.4 คมนาคมที่สะดวก 275514E ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.เปอยนอย-บานวังหิน ม.2 และปลอดภัย 1757601N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.สระแกว อ.เปอยนอย จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน 275347E

1757268N
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

328 ปรับปรุงซอมแซมผิวถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,500 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ลาดยางสายบานหัวขัว ม.1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. 275656E ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.เปอยนอย-บานโสกนาค และปลอดภัย 1756433N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ม.8 ต.วังมวง อ.เปอยนอย จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน 275268E

1756410N

329 ปรับปรุงซอมแซมผิวถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,000 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

คอนกรีตสายบานหัวขัว ม.7- คมนาคมที่สะดวก 276466E ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานเปอยนอย ม.2 และปลอดภัย 1758002N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.เปอยนอย อ.เปอยนอย จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน 276220E

1757208N

330 ปรับปรุงซอมแซมผิวถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5,000 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

คอนกรีตสายบานวังหิน ม.2 คมนาคมที่สะดวก 274292E ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.สระแกว-บานดอนนาโน ม.6 และปลอดภัย 1754385N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.เปอยนอย อ.เปอยนอย จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน 274959E

1753847N
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

331 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 500 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

เสริมเหล็กสายบานหนองโก คมนาคมที่สะดวก 274450E ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.6 ต.ขามปอม อ.เปอยนอย- และปลอดภัย 1764535N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

274850E

1764350N

332 กอสรางถนนลูกรังบดอัด เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานขามปอม ม.1-บาน คมนาคมที่สะดวก 273590E ของประชาชน ไปมาสะดวก

สมปอยใหญ ม.2 ต.ขามปอม และปลอดภัย 1762190N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

274290E

1761510N

333 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,400 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานวังหิน ม.7 ต.สระแกว คมนาคมที่สะดวก 2712145E ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงบานหวยแร ม.3 ต.วังมวง และปลอดภัย 1754556N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

269078E

1754573N
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

334 ซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หวยแร ม.7-บานหวยโปง ม.5 คมนาคมที่สะดวก 267780E ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.วังมวง อ.เปอยนอย และปลอดภัย 1754683N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

265060E

1754573N

335 กอสรางถนนลูกรังบดอัดสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานสระแกว ม.1 ต.สระแกว คมนาคมที่สะดวก 276208E ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.เปอยนอย-ต.ปอพาน และปลอดภัย 1751357N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

277290E

1751520N

336 กอสรางถนนลูกรังบดอัดสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  ม. ยาว 1,500 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองโก ม.6-บานหินฮาว คมนาคมที่สะดวก 274335E ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.7 ต.ขามปอม อ.เปอยนอย และปลอดภัย 1766470N ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

273430E

1765445N



3-115

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

337 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 6 ม. ยาว จุดเริ่มตน -                   3,971,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลทคอนกรีตสาย ขก ถ 10042 คมนาคมที่สะดวก 934 ม. มีไหลทางขางละ ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานดอนหมากพริก-บานลาน และปลอดภัย 1.50 ม. ชวงที่ 2 กวาง 6 ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานไผ จ.ขอนแกน ยาว 600 ม. ไมมีไหลทาง จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม

นอยกวา 12,006 ตร.ม.

338 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,500 ม. จุดเริ่มตน -                   8,870,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ผิวเรียบ เคพซีลสาย ขก 2079 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองนาคํา-บานขนวน และปลอดภัย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

หนองนาคํา จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

339 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,900 ม. จุดเริ่มตน -                   4,835,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลทคอนกรีตสาย ขก 3238 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางลาดยางกวางขางละ ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนกู-บานปาหวายนั่ง และปลอดภัย 1 ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

340 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,950 ม. จุดเริ่มตน -                   6,138,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลทคอนกรีตสาย ขก ถ 10048 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางลาดยางกวางขางละ ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานนางอง-บานโนนหัวชาง และปลอดภัย 1 ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

341 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนคํามี ม.9 ต.วังแสง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ชนบท-เขต ต.แวงใหญ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

342 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนขา ม.6 ต.วังแสง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ชนบท-เขต อ.แวงใหญ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

343 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนศิลา ม.8 ต.วังแสง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงเขต ต.หวยแก อ.ชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

344 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 8,000 ม. จุดเริ่มตน -                   2,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานวังแสง-เขต ต.โนนพะยอม คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ชนบท จ.ขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

3,100 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

345 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหูลิง ม.2-บานโนนขา คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.8 ต.วังแสง อ.ชนบท-เขต และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

346 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองโน ม.7 ต.หวยแก คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงเขต ต.วังแสง อ.ชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

347 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน -                   1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนพะยอม ม.6 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โนนพะยอม-เขต ต.วังแสง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชนบท จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

348 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน 1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานนาดอกไม ม.9 ต.ชนบท คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงบานหวยคอ ต.โนนพะยอม และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชนบท จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

349 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 8,000 ม. จุดเริ่มตน 2,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานกุดเพียขอม ม.1,2 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.กุดเพียขอม-เขต ต.ชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชนบท จ.ขอนแกน 3,100 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

350 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน 1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานเสาเลา ม.4 ต.กุดเพียขอม คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ชนบท-เขต อ.โนนศิลา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

351 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน 1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนสังข ม.7 อ.ชนบท- คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

เขต ต.เมืองเพีย อ.บานไผ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น



3-120

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

352 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน 1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานวังเวิน ม.8 ต.ศรีบุญเรือง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ชนบท-บานละวา ม.5 และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.เมืองเพีย อ.บานไผ 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

353 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน 1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานแทน ม.1 ต.บานแทน คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ชนบท-เขต อ.โนนศิลา และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

354 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน 1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานดอนดูนอย ม.10 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท - และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

เขต ต.เมืองเพีย อ.บานไผ 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

355 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน 1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโซง ม.1 ต.หวยแก - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

เขต ต.วังแสง อ.ชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

356 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน 1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานนาขามเปย ม.8 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ชนบท อ.ชนบท - เขต และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.เมืองเพีย อ.บานไผ 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

357 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน 1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานคุมโนนสะอาด ม.10 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ชนบท อ.ชนบท- เขต และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.เมืองเพีย อ.บานไผ 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

358 กอสรางถนนลาดยางสายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 450  ม. จุดเริ่มตน 1,500,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หวยคอ ม.3 ต.โนนพะยอม - คมนาคมที่สะดวก มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ไปมาสะดวก

เขต ต.ชนบท อ.ชนบท และปลอดภัย 2,200  ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

359 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว  900  ม. จุดเริ่มตน 3,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลดคอนกรีตบานคุมนอย คมนาคมที่สะดวก มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.3 ต.ชนบท - บานหวยไร และปลอดภัย 4,400  ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ม.1 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

360 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 8 ม. ยาว 6,000 ม. จุดเริ่มตน 4,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลดคอนกรีตบาน คมนาคมที่สะดวก ของประชาชน ไปมาสะดวก

หนองยายเกลี้ยง ม.5 และปลอดภัย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.วังแสง อ.ชนบท-เขต จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

361 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5,000 ม. จุดเริ่มตน 4,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลดคอนกรีตสายบาน คมนาคมที่สะดวก ของประชาชน ไปมาสะดวก

โนนสะอาด ม.6 ต.ปอแดง และปลอดภัย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชนบท - เขต อ.โนนศิลา จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

362 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน 1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกพระ ม.4 ต.วังแสง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ชนบท - เขต อ.โคกโพธิ์ไชย และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

363 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน 1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานวังเวิน ม.8 ต.ศรีบุญเรือง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ชนบท - ต.เมืองเพีย และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานไผ จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

364 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน 1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองไฮ ม.3 ต.ปอแดง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ชนบท - อ.แวงใหญ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

365 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน 1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองแต ม.8 ต.ปอแดง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงบานแฮด ม.2 ต.บานแทน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชนบท จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

366 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 695 ม. จุดเริ่มตน 2,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หวยไรใต ม.1 ต.โนนพะยอม คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงเขต ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท และปลอดภัย ไมนอยกวา  3,478   ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

367 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 695 ม. จุดเริ่มตน 2,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หวยคอ ม.3 ต.โนนพะยอม คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงเขต ต.ชนบท อ.ชนบท และปลอดภัย ไมนอยกวา  3,478   ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

368 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 695 ม. จุดเริ่มตน 2,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หวยยาง ม.7 ต.วังแสง คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ชนบท - เขต อ.แวงใหญ และปลอดภัย ไมนอยกวา  3,478   ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

369 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 695 ม. จุดเริ่มตน 2,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

โนนสังข ม.7 ต.กุดเพียขอม คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงบานหวยไรใต ม.1 และปลอดภัย ไมนอยกวา  3,478   ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

370 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 695 ม. จุดเริ่มตน 2,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ทุมหวย ม.3 ต.หวยแก - คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ปอแดง อ.ชนบท และปลอดภัย ไมนอยกวา  3,478   ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

371 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 695 ม. จุดเริ่มตน 2,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

คุมกกโก ม.10 ต.ชนบท - คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีต ของประชาชน ไปมาสะดวก

เขต ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท และปลอดภัย ไมนอยกวา  3,478   ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

372 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,000 ม. จุดเริ่มตน 1,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานดอนขา ม.7 ต.ชนบท - คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

เขต ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน 1,684 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

373 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม. จุดเริ่มตน 3,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานซําขาม ม.8 ต.ดงลาน คมนาคมที่สะดวก มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ไปมาสะดวก

เชื่อม ต.บริบูรณ  อ.สีชมพู และปลอดภัย  9,000  ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

374 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน 4,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานสันติสุข  ม.6 ต.หนองแดง คมนาคมที่สะดวก มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ไปมาสะดวก

เชื่อม ต.บานใหม  อ.สีชมพู และปลอดภัย  12,000  ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

375 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานสวนสวรรค ม.3 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บานใหม เชื่อม ต.ภูหาน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 842 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

376 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานทุงเชือก ม.4 ต.ภูหาน คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

เชื่อม ต.บานใหม  อ.สีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน 842 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

377 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานสวนสวรรค ม.3 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บานใหม เชื่อมเขต และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.หนองแดง อ.สีชมพู 842 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

378 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกจักจั่น ม.5 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองแดง เชื่อมเขต และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.บานใหม  อ.สีชมพู 842 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

379 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโพธิ์ชัย ม.10 ต.หนองแดง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

เชื่อม ต.บานใหม อ.สีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน 842 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

380 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน 500,000         -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานศรีอุบล ม.5 ต.บานใหม คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

เชื่อม ต.หนองแดง อ.สีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน 842 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

381 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,500 ม. จุดเริ่มตน 5,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนงาม ม.3 ต.ภูหาน คมนาคมที่สะดวก มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ไปมาสะดวก

เชื่อม ต. ซํายาง อ.สีชมพู และปลอดภัย  15,000  ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

382 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน 4,000,000      -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองแสง ม.8 ต.นาจาน คมนาคมที่สะดวก มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ไปมาสะดวก

เชื่อม ต. ซํายาง อ.สีชมพู และปลอดภัย  12,000  ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

383 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 11.043 กม. จุดเริ่มตน -                   -               7,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3045 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E211176.95 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองแก-บานนาชุมแสง และปลอดภัย N1827966.14 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E216672.29

N1837884.96

384 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 12.175 กม. จุดเริ่มตน -                   -               5,700,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0008 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E226781.06 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานยางคํา-บานเม็ง อ.หนองเรือ และปลอดภัย N1820641.34 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E236929.10

N1816181.38
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

385 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10.70 กม. จุดเริ่มตน -                   -               4,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0010 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง E21702.39 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหวาโงะ-บานดงนอย อ.หนองเรือ และปลอดภัย N1825314.44 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E223591.81

N1832198.19

386 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 7.650 กม. จุดเริ่มตน -                   -               5,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2050 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E254039.32 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานสาวะถี-บานงิ้ว อ.เมือง และปลอดภัย N1826608.60 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E258418.99

N1825691.30

387 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 14.28 กม. จุดเริ่มตน -                   -               10,000,000     รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3039 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E255203.68 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานเหลานาดี-บานกระเดื่อง อ.เมือง และปลอดภัย N1812971.55 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E248023.77

N1812474.26
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

388 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 12.483 กม. จุดเริ่มตน -                   -               4,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 4092 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E2538069.97 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานทองหลาง-บานโตน อ.เมือง และปลอดภัย N1811746.12 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E257872.43

N1801318.62

389 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5.913 กม. จุดเริ่มตน -                   -               4,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2114 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E261878.30 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนเรือง-บานหนองกอย และปลอดภัย N1829485.11 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E258417.97

N1825689.00

390 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 13.32 กม. จุดเริ่มตน -                   -               6,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3065 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E268608.28 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนมวง-บานหนองปอ อ.เมือง และปลอดภัย N1824225.84 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E260480.46

N1831158.91
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

391 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 12.873 กม. จุดเริ่มตน -                   -               5,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0030 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E266396.63 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานลาน-บานหินลานนาโน และปลอดภัย N1771373.41 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานไผ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E273146.36

N1775090.18

392 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 19.858 กม. จุดเริ่มตน -                   -               5,200,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0031 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E258252.68 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองน้ําใส-บานโคกโก และปลอดภัย N1775715.06 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานไผ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E266474.42

N1767072.33

393 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10.175 กม. จุดเริ่มตน -                   -               5,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3018 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E254019.76 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหัน-บานดอนดู อ.โนนศิลา และปลอดภัย N1766072.40 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E263819.67

N1759152.69
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

394 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 11.464 กม. จุดเริ่มตน -                   -               8,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0024 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E199031.37 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองตาไก-บานทาชาง และปลอดภัย N1865091.60 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E189873.38

N1868973.30

395 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 15.13 กม. จุดเริ่มตน -                   -               7,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0022 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E199044.92 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานสะอาด-บานหนองตาไก และปลอดภัย N1865014.60 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E210219.08

N1868637.10

396 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 3.94 กม. จุดเริ่มตน -                   -               6,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0014 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E192993.66 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานสันติสุข-บานศรีอุบล อ.สีชมพู และปลอดภัย N1849298.08 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E189203.99

N1855123.21
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

397 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4.2 กม. จุดเริ่มตน -                   -               5,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0020 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E199623.79 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานวังเพิ่ม-ศูนยศิลปาชีพบาน และปลอดภัย N1858569.22 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

โสกสมกบ อ.สีชมพู จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E197152.10

N1857756.63

398 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10.57 กม. จุดเริ่มตน -                   -               6,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 4050 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E255966.09 ของประชาชน ไปมาสะดวก

แยกทางหลวงหมายเลข 2019- และปลอดภัย N1845608.15 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

บานบอ อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E256765.07

N1855725

399 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 13.005 กม. จุดเริ่มตน -                   -               7,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 5033 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E260806.55 ของประชาชน ไปมาสะดวก

แยกทางหลวงหมายเลข ขก 4003- และปลอดภัย N1861935.88 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

บานนาคํา อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E251923.97

N1866319.37
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

400 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 13.500 กม. จุดเริ่มตน -                   -               20,000,000     รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 1020 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E264079.56 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโสกนาค-บานวังหิน และปลอดภัย N1757466.73 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E273930.94

N1754655.19

401 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 15.76กม. จุดเริ่มตน -                   -               6,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3037 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E262771.57 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองสองหอง-บานกุดหอยกาบ และปลอดภัย N1740380.24 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E252017.27

N1740881.85

402 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแอสฟลท เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,050 ม. จุดเริ่มตน -                   -               3,512,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ติกคอนกรีตสาย ขก ถ 10053 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโคกใหญ-บานนาโพธิ์ และปลอดภัย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

403 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 7.440 กม. จุดเริ่มตน -                   -               5,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3051 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E276324.72 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานเปอยนอย-บานหนองบัวลอง และปลอดภัย N1755966.24 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เปอยนอย และ อ.หนองสองหอง จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน E275744.89

N1748301.48

404 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 8.905 กม. จุดเริ่มตน -                   -               7,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0050 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E290053.03 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองโน-บานทุงใหญ และปลอดภัย N1847914.44 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.กระนวน จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E289529.57

N1851318.00

405 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4 กม. จุดเริ่มตน -                   -               6,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0036 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E260412.52 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานแฮด-บานโคกกอง อ.บานแฮด และปลอดภัย N1791820.59 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E264712.68

N1787439.08
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

406 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10.356กม. จุดเริ่มตน -                   -               7,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0037 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง E241074.83 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานขามปอม-บานคําแคน และปลอดภัย N1799637.23 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E231802.57

N1804268.88

407 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 14.73 กม. จุดเริ่มตน -                   -               3,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3004 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E281133.59 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองบัวนอย-บานกระนวน และปลอดภัย N1825454.90 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ซําสูง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E292086.87

N1829022.97

408 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 8.556 กม. จุดเริ่มตน -                   -               7,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2101 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E266960.24 ของประชาชน ไปมาสะดวก

แยกทางหลวงหมายเลข 2-บานวังชัย และปลอดภัย N1841702.59 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E271066.54

N1847463.88
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

409 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10.85กม. จุดเริ่มตน -                   -               4,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0049 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E284304.31 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานคอกค-ีบานกุดทิง อ.น้ําพอง และปลอดภัย N1829273.49 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E284582.26

N1836431.23

410 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 19.625 กม. จุดเริ่มตน -                   -               5,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 4047 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E282716.76 ของประชาชน ไปมาสะดวก

แยกทางหลวงหมายเลข 2009-บาน และปลอดภัย N1836387.25 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

คอกคี อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E285332.64

N1837496.52

411 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 14.75 กม. จุดเริ่มตน -                   -               6,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0023 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E835451.00 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานทาชาง-บานนาหนองทุม และปลอดภัย N1847256.00 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E818857.00

N1846924.00
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

412 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10.695 กม. จุดเริ่มตน -                   -               8,500,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0004 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E210443.13 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองเสาเลา-บานหวยแสง และปลอดภัย N1836899.39 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E209819.53

N1828541.77

413 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 5 กม. จุดเริ่มตน -                   -                   5,872,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0041 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E240619.90 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโซง-บานหนองยายเกลี้ยง และปลอดภัย N1771973.48 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชนบท จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E231286.18

N1774121.36

414 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 7.292 กม. จุดเริ่มตน -                   -               4,586,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0047 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 0.50 ม. E265655.77 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานนางอง-บานโนนสมบูรณ และปลอดภัย N1875727.07 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E263445.06

N1879994.42
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

415 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 7.183 กม. จุดเริ่มตน -                   -               7,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3081 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E223181.30 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานศรีเมือง-บานน้ําซับ อ.แวงนอย และปลอดภัย N1749691.87 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E220222.25

N1754479.28

416 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 7.183 กม. จุดเริ่มตน -                   -               3,500,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2110 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E221499.67 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองแวงหวยทราย-บาน และปลอดภัย N1746388.99 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ทานางแนว อ.แวงนอย จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E217105.69

N1746998.76

417 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 12.98 กม. จุดเริ่มตน -                   -               5,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0007 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง E808708.56 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานทากระบือ-บานวังสวาบ และปลอดภัย N184208.18 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E803645.54

N1850622.51
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

418 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 9 กม. จุดเริ่มตน -                   -               5,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0006 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง E811468.12 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานน้ําซับ-บานโนนสะอาด และปลอดภัย N1845001.29 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E812030.91

N1852382.77

419 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1.300 กม. จุดเริ่มตน -                   -               4,500,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 1022 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E246851.11 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโคกใหญ-บานนาโพธิ์ และปลอดภัย N1822879.59 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E246497.07

N1824135.98

420 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10.235 กม. จุดเริ่มตน -                   -               8,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก ถ 1 0011 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E244992.23 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองบัว-บานคําหัวชาง และปลอดภัย N1822325.89 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E242060.16

N1812725.15
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

421 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 12.50 กม. จุดเริ่มตน -                   -               4,500,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 1021 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 0.50 ม. E235013.21 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานคอนฉิม-บานกุดหมากเห็บ และปลอดภัย N1763393.75 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E223718.46

N1767747.69

422 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 6.870 กม. จุดเริ่มตน -                   -               4,220,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 2046 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E247803.27 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานตําแย-บานโนนกอก อ.พล และปลอดภัย N1749132.28 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E246717.41

N1740096.08

423 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 6.870 กม. จุดเริ่มตน -                   -               7,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 1006 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E242990.55 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนเมือง-บานหนองแวงโสกพระ และปลอดภัย N1742464.13 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.พล จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E239729.85

N1738987.77
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

424 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 10.557 กม. จุดเริ่มตน -                   -               7,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลตคอนกรีตสาย ขก 3046 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางกวางขางละ 1 ม. E243036.94 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโคกปากุง-บานหนองบัวนาค และปลอดภัย N1742456.91 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.พล จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E251736.66

N1738647.06

425 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานใหมสามัคคี ม.1 ต.บานใหม คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

เชื่อม ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

842 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

426 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองขี้ควาย ม.4 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ซํายาง เชื่อม ต.ภูหาน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 842 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

427 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองขี้ควาย ม.4 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ซํายาง เชื่อม ต.นาจาน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 842 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

428 ปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5   ม. ยาว 1,500  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หินคลุกบานโนนงาม ม.3 คมนาคมที่สะดวก หินคลุกหนา  0.10    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ภูหาน เชื่อมเขต ต.ซํายาง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน นอยกวา 642  ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

429 ปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5   ม. ยาว 1,500  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หินคลุกบานวังโพน ม.6 คมนาคมที่สะดวก หินคลุกหนา  0.10    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.นาจาน เชื่อมเขต และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ นอยกวา 642  ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

430 ปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5   ม. ยาว 1,500  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หินคลุกบานวังโพน ม.6 คมนาคมที่สะดวก หินคลุกหนา  0.10    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.นาจาน เชื่อมทางหลวง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

แผนดินสายชุมแพ-อุดร นอยกวา 642  ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

431 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4.50 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานสวนสวรรค ม.3 คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.30 ม.หรือมี ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บานใหม เชื่อม ต.ดงลาน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 1,395  ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

432 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4.50 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานนาอุดม ม.4 ต.ดงลาน คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.30 ม.หรือมี ของประชาชน ไปมาสะดวก

เชื่อม เขต ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน 1,395  ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

433 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4.50 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานตาด ม.5 ต.ซํายาง เชื่อม คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.30 ม.หรือมี ของประชาชน ไปมาสะดวก

เขต ต.บานใหม อ.สีชมพู และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน 1,395  ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

434 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4.50 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองแสง ม.4 ต.ซํายาง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.30 ม.หรือมี ของประชาชน ไปมาสะดวก

เชื่อมเขต ต.หนองเขียด และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 1,395  ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

435 ปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5   ม. ยาว 1,500  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หินคลุกบานหนองแดง ม.1 คมนาคมที่สะดวก หินคลุกหนา  0.10    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองแดง เชื่อมทางหลวง และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

แผนดินสายชุมแพ-อุดร นอยกวา 642  ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

436 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4.50 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกมวง ม.10 ต.ศรีสุข คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.30 ม.หรือมี ของประชาชน ไปมาสะดวก

เชื่อมเขต ต.หนองแดง และปลอดภัย ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 1,395  ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

437 ปรับปรุงซอมแซมถนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5   ม. ยาว 1,500  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หินคลุกบานหนองทุม ม.3 คมนาคมที่สะดวก หินคลุกหนา  0.10    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองแดง เชื่อมเขต และปลอดภัย หรือมีปริมาตรหินคลุกไม ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแกน นอยกวา 642  ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

438 กอสรางถนนลาดยางบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  1,950 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

นาจาน ม.1 ต.นาจาน เชื่อม คมนาคมที่สะดวก มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ไปมาสะดวก

เขต ต.หนองไผ อ.ชุมแพ และปลอดภัย 9,650    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

439 กอสรางถนนลาดยางบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  1,950 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ซํายาง  ม.1 ต.ซํายาง เชื่อม คมนาคมที่สะดวก มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ของประชาชน ไปมาสะดวก

เขต ต.ภูหาน อ.สีชมพู และปลอดภัย 9,650    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

440 กอสรางถนน คสล. บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว 580     ม. จุดเริ่มตน -                   -                   1,500,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

โนนสวรรค ม.6 ต.พระลับ คมนาคมที่สะดวก มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย 3,000       ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

441 กอสรางถนนลูกรังบานโพธิ์ชัย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5  ม. ยาว  695    ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.7 ต.พระลับ อ.เมือง คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20    ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

จ.ขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรัง 1,000 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

442 กอสรางถนน คสล. บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6 ม. ยาว  325    ม. จุดเริ่มตน -                   -                   1,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หนองผักตบ ม.5 คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15ม. มีพื้นที่คอนกรีต ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โนนสมบูรณ-บานขามเปย และปลอดภัย ไมนอยกวา  1,900    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ม.5 ต.บานแฮด อ.บานแฮด จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

443 กอสรางถนน คสล.บานปามวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6 ม. ยาว  325    ม. จุดเริ่มตน -                   -                   1,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.9 ต.โคกสําราญ-บานแฮด คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15ม. มีพื้นที่คอนกรีต ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.2 ต.บานแฮด อ.บานแฮด และปลอดภัย ไมนอยกวา  1,900    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

444 กอสรางถนน คสล. บานแฮด เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6 ม. ยาว  162    ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.2 ต.บานแฮด-บานโนน คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15ม. มีพื้นที่คอนกรีต ของประชาชน ไปมาสะดวก

พันชาติ ม.10 ต.โคกสําราญ และปลอดภัย ไมนอยกวา  1,900    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

445 กอสรางถนน คสล.บานแฮด เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6 ม. ยาว  325    ม. จุดเริ่มตน -                   -                   1,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.1 ต.บานแฮด-บานหวยมวง คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15ม. มีพื้นที่คอนกรีต ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.5 ต.หนองแซง อ.บานแฮด และปลอดภัย ไมนอยกวา  1,900    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

446 กอสรางถนน คสล. บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6 ม. ยาว  162    ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สวางพัฒนา ม.4-บาน คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15ม. มีพื้นที่คอนกรีต ของประชาชน ไปมาสะดวก

หนองเตา ม.3 เชื่อม และปลอดภัย ไมนอยกวา  1,900    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.บานแฮด อ.บานแฮด จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

447 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6 ม. ยาว  162    ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ขามเปย ม.5 ต.บานแฮด- คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15ม. มีพื้นที่คอนกรีต ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนพันชาติ ม.10 และปลอดภัย ไมนอยกวา  1,900    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.โคกสําราญ อ.บานแฮด จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

448 กอสรางถนน คสล. บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6 ม. ยาว  325    ม. จุดเริ่มตน -                   -                   1,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

โนนทัน ม.8 ต.โนนสมบูรณ คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15ม. มีพื้นที่คอนกรีต ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงบานวังหวา ม.8,11 และปลอดภัย ไมนอยกวา  1,900    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.บานแฮด อ.บานแฮด จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

449 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6 ม. ยาว  162    ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สวางพัฒนา ม.4-บานขามปอม คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15ม. มีพื้นที่คอนกรีต ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.2 เชื่อม อ.โกสุมพิสัย และปลอดภัย ไมนอยกวา  1,900    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.มหาสารคาม จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

450 กอสรางถนน คสล. บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6 ม. ยาว  162    ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หนองเกี่ยว ม.3-บานหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15ม. มีพื้นที่คอนกรีต ของประชาชน ไปมาสะดวก

หัวชาง ม.8 ต.โคกสําราญ และปลอดภัย ไมนอยกวา  1,900    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

เชื่อมทางหลวงแผนดิน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

451 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6 ม. ยาว  175    ม. จุดเริ่มตน -                   -                   700,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หนองมะเขือ ม.2 คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15ม. มีพื้นที่คอนกรีต ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โคกสําราญ-ต.บานแฮด และปลอดภัย ไมนอยกวา  1,900    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

452 กอสรางถนนลูกรังบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  8  ม. ยาว 5,500 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   1,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สวนมอน ม.3 ผานบาน คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.20  ม. E269123 ของประชาชน ไปมาสะดวก

หนองโขย ม.19,2 ต.ทาพระ และปลอดภัย ปริมาตรลูกรัง   1,502 ลบ.ม. N1808901 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ถึงบานดอนหัน ต.ดอนหัน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน E269927

N1807849

453 ซอมแซมถนนลาดยางจาก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6  ม. ยาว 3,500 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   5,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ทางหลวงหมายเลข 208 คมนาคมที่สะดวก มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา E268889.63 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ผานบานหนองโขย ม.19- และปลอดภัย 15,000  ตร.ม. N1806845.34 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

บานดอนหัน ม.2 ต.ดอนหัน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เมือง จ.ขอนแกน E270088

N1807808
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

454 กอสรางถนนลาดยางสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,210 จุดเริ่มตน -                   -                   7,293,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

เชื่อม ต.ดอนหัน-ต.เมืองเกา คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. E271027.17 ของประชาชน ไปมาสะดวก

สายดอนนอย-ดอนบม และปลอดภัย N1809704.69 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.เมืองเกา (สะพานขาม จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แมน้ําช)ี E269986.88

N1811131.67

455 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 5,500 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   13,750,000     รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ผิวเรียบสายบานโนนสวรรค คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.10 บานหนองแวงดง ม.7 และปลอดภัย กวา 27,500 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.บัวเงิน-บานโสกมวง ม.4 จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.พังทุย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน

456 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,500 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   12,000,000     รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ผิวเรียบสายบานหัวดง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.14 ต.บานขาม-บานคอกคี และปลอดภัย กวา 27,000 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ม.10 ต.บัวใหญ อ.น้ําพอง จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

457 กอสรางถนน คสล. สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  40  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   109,500         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

พังทุย ม.11 - บานหินลาด คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.7 ต.พังทุย อ.น้ําพอง เชื่อม และปลอดภัย กวา  200  ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

บานนาอาง ต.คํามวง จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน

458 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 4,780 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   12,000,000     รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ผิวเรียบสายบานโนนแดง ม.3 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโคกเลา ม.12 บานคําจั่น และปลอดภัย กวา 23,900 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ม.15 ต.บัวเงิน-บานหนอง จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

บัวเงิน ต.พังทุย-บานหัวบึง

ม.3 ต.พังทุย อ.น้ําพอง

จ.ขอนแกน

459 กอสรางถนน คสล.สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 5,500  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   12,000,000     รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ทากระเสริม ม.5 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ทากระเสริม เชื่อมบาน และปลอดภัย กวา 27,500 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ทรายมูล ม.1 ต.ทรายมูล จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

460 กอสรางถนน คสล.สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 40  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   109,500         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

พังทุย ม.11-บานหินลาด ม.7 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.พังทุย อ.น้ําพอง เชื่อมบาน และปลอดภัย กวา 200 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

นาอาง อ.คํามวง จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน

461 กอสรางถนน คสล.สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 750  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   2,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

อุบล ม.4 ต.บัวใหญ-บาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ดอนสวรรค ม.9 ต.บานขาม และปลอดภัย กวา 3,750 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

462 กอสรางถนน คสล.บานนายม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6 ม. ยาว  162    ม. จุดเริ่มตน -                   -                   1,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.5-บานแหว ม.9 ต.บานโนน คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15ม. มีพื้นที่คอนกรีต ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ซําสูง จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา  1,900    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

463 กอสรางถนน คสล.บานโพธิ์ศรี เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6 ม. ยาว  162    ม. จุดเริ่มตน -                   -                   1,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.3 ต.บานโนน-บานหนองตูม คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15ม. มีพื้นที่คอนกรีต ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.1,2 ต.หนองตูม อ.เมือง และปลอดภัย ไมนอยกวา  1,900    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

464 กอสรางถนน คสล.โรงเรียน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6 ม. ยาว  162    ม. จุดเริ่มตน -                   -                   1,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ซําสูงพิทยาคม อ.ซําสูง คมนาคมที่สะดวก หนา  0.15ม. มีพื้นที่คอนกรีต ของประชาชน ไปมาสะดวก

จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา  1,900    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

465 กอสรางถนนลูกรังบานโนน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5    ม. ยาว  821   ม. จุดเริ่มตน -                   -                   1,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.1 ต.บานโนน - บานหมอ คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา  0.15  ม. ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.6 ต.คูคํา อ.ซําสูง จ.ขอนแกน และปลอดภัย ปริมาตรลูกรัง 652    ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

466 กอสรางถนน คสล.สายบาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5  ม. ยาว  6,900 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   2,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

โสกขาแกว ม.3 ต.หวยเตย - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานดงซํา ม.7 ต.บานโนน และปลอดภัย กวา 11,500     ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ซําสูง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

467 กอสรางถนน คสล. แยก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว 1,000  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   2,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ทางหลวงชนบทสาย ขก 1027 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงหลังคันคลองชลประทาน และปลอดภัย กวา  2,700     ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

บานบึงอีเฒา - บานดอนธาตุ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน

468 กอสรางถนน คสล.บานหวยชัน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5     ม. ยาว 145    ม. จุดเริ่มตน -                   -                   400,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ถึงบานนาเพียง ต.สําราญ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

(คลองสงน้ําสาย 38,39) และปลอดภัย กวา  75  ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

469 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว  342  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   2,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

โนนมวง - ทางเลี่ยงเมือง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

(หนาศูนยซอม อบจ.) และปลอดภัย กวา  1,500    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

470 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว  342  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   2,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ดงพอง - บานหนองเตา คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย กวา  1,500    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

471 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว  342  ม. จุดเริ่มตน  -   -                   2,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หนองหิน แยกชลประทาน - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง และปลอดภัย กวา  1,500    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

472 กอสรางถนน คสล.บานศิลา - เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว  342  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   2,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานนาเพียง ต.สําราญ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

(ขางพุทธมณฑล) อ.เมือง และปลอดภัย กวา  1,500    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

473 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว  342  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   2,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ดอนยาง - บานสงเปอย คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย กวา  1,500    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

474 กอสรางถนน คสล.บานศิลา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว  342  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   1,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.1 -ถนนเลี่ยงเมือง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

และปลอดภัย กวา  1,500    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

475 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว  342  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   2,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หวยชัน - บานโคกทา คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองตูม อ.เมือง และปลอดภัย กวา  1,500    ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

476 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6   ม. ยาว 300  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานดงเกา ต.บานโตน - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.พระบุ อ.พระยืน จ.ขอนแกน และปลอดภัย กวา 1,800 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

477 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานขามปอม ม.1 ต.ขามปอม คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึง ต.พระยืน อ.พระยืน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

478 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนบอ ม.4 ต.พระยืน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บานหวา อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

479 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโตน ต.บานโตน - ต.พระบุ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.พระยืน จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

480 ซอมเสริมผิวถนนลาดยางสาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6    ม. ยาว  870 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   2,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกกลาง ม.5 ต.หนองโน คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. E293280.05 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงทางหลวงแผนดินหมายเลข 2152 และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย N1851469.94 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

(ตอนกระนวน-ทาคันโท) ต.หนองโก กวา  6,960  ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.กระนวน จ.ขอนแกน E295606.84

N1850503.21
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

481 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,995  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานโคกสะอาด ม.10 ต.หวยโจด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตร E290009 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงบานเวียงแกว ม.2 ต.หนองกุงใหญ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,542 ลบ.ม. N1841622 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.กระนวน จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E292773

N1841452

482 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 3,000 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหวยโจด ม.3,11 ต.หวยโจด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตร E289698 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงบานเวียงแกว ม.2 ต.หนองกุงใหญ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,545 ลบ.ม. N1842870 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.กระนวน จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E292774

N1841457

483 กอสรางถนน คสล.บานปามวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  349  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   1,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.9 ต.โคกสําราญ-ต.บานแฮด คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ E253699.34 ของประชาชน ไปมาสะดวก

จ.ขอนแกน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 1,745 N1795494.08 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E253995.15

N1795314.28
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

484 กอสรางถนน คสล.บานแฮด เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  349  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   1,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.1 ต.บานแฮด-บานหวยมวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ E261450.39 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.5 ต.หนองแซง อ.บานแฮด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 1,745 N1792063.92 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E261788.83

N1792147.16

485 กอสรางถนน คสล.บานโนนทัน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  349  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   1,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.8 ต.โนนสมบูรณ-บานวังหวา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ E266307.90 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.8,11 ต.บานแฮด อ.บานแฮด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 1,745 N1797964.52 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E266302.27

N1797617.65

486 กอสรางถนน คสล.บานหนองผักตบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  349  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   1,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.5 ต.โนนสมบูรณ-บานขามเปย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ E259136.54 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.5 ต.บานแฮด อ.บานแฮด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 1,745 N1795604.84 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E259380.16

N1795374.10
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

487 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สวางพัฒนา ม.4 - บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ E259682.86 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ขามปอม ม.2 ต.หนองแซง และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 N1786312.13 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานแฮด - อ.บานไผ ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน E259855.32

N1786275.90

488 กอสรางถนน คสล.บานแฮด เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.2 ต.บานแฮด - บานโนน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ E257605.09 ของประชาชน ไปมาสะดวก

พันชาติ ม.10 ต.โคกสําราญ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 N1793524.92 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E257289.52

N1793454.85

489 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สวางพัฒนา ม.4 - บานหนอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ E260870.95 ของประชาชน ไปมาสะดวก

เตา ม.3 ต.หนองแซง - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 N1787250.43 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.บานแฮด อ.บานแฮด ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน E261027.90

N1787341.53
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

490 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หนองเกี่ยว ม.3 - บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ E256757.24 ของประชาชน ไปมาสะดวก

หนองหัวชาง ม.8 ต.โคก และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 N1787796.16 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

สําราญ - ทางหลวงแผนดิน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หมายเลข 2 อ.บานแฮด E256685.82

จ.ขอนแกน N1787636.24

491 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ขามเปย ม.5 ต.บานแฮด - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ E259486.83 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานโนนพันชาติ ม.10 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 N1794691.75 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.โคกสําราญ อ.บานแฮด ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน E259392.30

N1794832.66

492 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  244 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   700,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หนองมะเขือ ม.2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ E256068.52 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โคกสําราญ - ต.บานแฮด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 1,220 N1791990.05 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

E256307.00

N1792026.38
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

493 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,500  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   445,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานสะอาด ม.1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.เมืองเกา - ถนนเหลานาดี และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,060 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.บานเปด อ.เมือง จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

494 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6   ม. ยาว 1,300   ม. จุดเริ่มตน -                   -                   378,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานดอนบม ม.10 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.เมืองเกา - เขต ต.พระลับ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,574ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

495 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6   ม. ยาว 1,300   ม. จุดเริ่มตน -                   -                   378,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานเปด ม.2,18 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บานเปด - เขต ต.บานหวา และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,574ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

496 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6  ม. ยาว 2,200 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   5,400,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แบบผิวเรียบ สายบาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

โนนเรือง ม.6 - บานคอ ม.3 และปลอดภัย กวา  12,000 ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.บานคอ อ.เมือง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

497 กอสรางถนน คสล.ทางหลวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมายเลข 207 - บานตําแย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.2 ต.เมืองพล อ.พล และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

498 กอสรางถนน คสล.บานโนนทัน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.6 ต.โนนขา - บานโจดนอย คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.3 ต.หนองมะเขือ อ.พล และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

499 กอสรางถนน คสล.ทางหลวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมายเลข 2 - บานทาหลวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โจดหนองแก อ.พล และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

500 กอสรางถนน คสล.ทางหลวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมายเลข 2246 - บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

หนองแวงใน ม.9 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.หนองมะเขือ อ.พล ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

501 กอสรางถนน คสล.ทางหลวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมายเลข 2246 - บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

โนนขา ม.5 ต.โนนขา อ.พล และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

502 กอสรางถนน คสล.บานโจด เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน 500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

นอย ม.3 ต.หนองมะเขือ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานศรีกระดานพล  ม.1 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.ลอมคอม อ.พล ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

503 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน 500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หนองบัวนอย ม.8 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โสกนกเต็น อ.พล - และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.หนองเม็ก อ.หนองสองหอง ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

504 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน 500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หนองแวงนอก ม.2 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองมะเขือ - บาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ศรีกระดานพล ม.1 ต.ลอมคอม ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.พล จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

505 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หันนอย ม.10 ต.หนองแวง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

โสกพระ - บานหนองแวงแอก และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ม.4 ต.โนนขา อ.พล ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

506 กอสรางถนน คสล.ทางหลวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมายเลข 207 - บานกลาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.9 ต.โสกนกเต็น อ.พล และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

507 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หนองหวา ม.4 ต.โจดหนองแก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงบานโนนสะอาด ม.6 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.เกางิ้ว อ.พล จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

508 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หนองมะเขือ ม.1 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองมะเขือ - บานหวยโจด และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ม.1 ต.โนนขา อ.พล ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

509 กอสรางถนน คสล.ทางหลวง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หมายเลข 2 - บานบอตะครอง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.3 ต.โนนขา อ.พล และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

510 กอสรางถนน คสล.บานทับบา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.3 ต.เมืองพล เชื่อมทาง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

หลวงชนบท - บานโนนกอก และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ม.2 ต.หนองแวงโสกพระ ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.พล จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

511 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  470 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   1,300,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

หนองเจาเมือง ม.6 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.แคนเหนือ - บานสรางเอี่ยน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 2,350 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ม.8 ต.ปาปอ อ.บานไผ ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

512 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหนองผือ ม.7 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

สามแยกนกกระยางขาว และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.บานผือ อ.หนองเรือ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

513 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายสองเสาเรือน - บานผือ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

พัฒนา ม.9 - ต.บานผือ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

 อ.หนองเรือ  จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

514 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายหนองโอง แหลงเกษตร - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองผือ ม.7 ต.บานผือ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

515 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายเลียบภูบาหนองแสง ม.3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงบานหนองผือ ม.8 ต.บานผือ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

 อ.หนองเรือ  จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

516 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายหนองกระหนวน ม.5 - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองผือ ม.8 ต.บานผือ และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น



3-175

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

517 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหนองผือ ม.7 - แยก คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ทางหลวงชนบท ขก 4063 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.บานผือ อ.หนองเรือ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

518 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหนองตระกรา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

แหลงเกษตร - บานหนองแสง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ม.3 ต.บานผือ อ.หนองเรือ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

519 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานกงเกา ม.1 ต.บานกง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงบานหนองแสง ม.3 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.บานผือ อ.หนองเรือ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

520 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานเปอย ม.3 ต.บานกง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึงทางหลวงแผนดินหมายเลข และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

12 อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

521 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหนองสระ ม.4 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บานกง - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

หมายเลข 12 อ.หนองเรือ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

522 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหนองเม็ก ม.5 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บานกง - บานหนองกุง ม.5 และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

523 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานนา ม.6 - ดอนปูตา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ดอนเพิ่ม ต.โนนทัน เชื่อม และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

524 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานกุดฉิม ม.7 - บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

โสกเดือนหา เชื่อมสะพาน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

หวยรองคา ต.โนนทัน เชื่อม จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.โนนทอง อ.หนองเรือ

จ.ขอนแกน

525 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานกุดฉิม ม.8 - วัดปา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

โคกกุดแคน เชื่อม ต.โนนทอง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

526 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานกงเกา ม.1 บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

กงกลาง ม.2 ต.บานกง - บาน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ดอนโมง เชื่อมทางหลวง จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

แผนดินหมายเลข 12 

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

527 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ทาศาลา ม.8 ต.หนองเรือ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหัวนา ม.12 ต.จระเข และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

528 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว  174 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ทาศาลาทอง ม.12 - บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ฟาเหลื่อม ม.6 ต.หนองเรือ และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 870 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

529 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 4,750 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   12,036,000     รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ผิวเรียบแยกถนนสาย ขก คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย E230773.59 ของประชาชน ไปมาสะดวก

3212 บานโคกสหกรณ ม.3 - และปลอดภัย กวา 28,500 ตร.ม. N1850300.97 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

บานทุงชมพู ม.1 แยกบาน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หนองพลวง ม.6 ต.ทุงชมพู E231857.70

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน N1854582.53

530 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 5,920 ม. จุดเริ่มตน -                   -                   11,831,000     รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ผิวเรียบบานศรีฐาน ม.2 คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย N1851000.03 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.พังทุย - บานโนนสวรรค และปลอดภัย กวา 29,600 ตร.ม. E279462.90 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ม.10 ต.บัวเงิน - บานพังทุย จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ม.1 ต.พังทุย อ.น้ําพอง N1851022.47

จ.ขอนแกน E283052.83

531 ซอมเสริมผิวลาดยาง สาย ขก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  ม. ยาว  870   ม. จุดเริ่มตน -                   -                   2,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ถ 10050 บานหนองโน-บานทุงใหญ คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 1 ม. N1850823.33 ของประชาชน ไปมาสะดวก

(ชวงบานหนองโน-บานฝาง) และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย E289759.13 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแกน กวา  6,960 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1853095.30

E289663.25
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

532 ซอมสรางผิวทาง asphaltic เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม.ยาวรวม 1,420  ม. จุดเริ่มตน -                   -                   5,400,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

concrete สายบานรัตนะ คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย ชวงที่ 1 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.2 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ และปลอดภัย กวา 8,520 ตร.ม. N1760500 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน E219994 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชวงที่ 2

N1760587

E219664

จุดสิ้นสุด

ชวงที่ 1

N1760544

E219381

ชวงที่ 2

N1760598

E219071

533 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -               -               500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานกุดฉิม ม.8 - วัดปา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

โคกกุดแคน เชื่อม ต.โนนทอง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

534 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5   ม. ยาว 2,600  ม. จุดเริ่มตน -               -               500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานเวียงแกว ต.หนองกุง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร ของประชาชน ไปมาสะดวก

ใหญ - บานหวยโจด และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 ลบ.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.หวยโจด อ.กระนวน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน

535 กอสรางถนน คสล.บานวังใหม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4  ม. ยาว  2,240 ม. จุดเริ่มตน -               -               5,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.6 - บานวังกกแกว ม.9 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.วังสวาบ อ.ภูผามาน และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา  8,960 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

536 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4  ม. ยาว  1,344 ม. จุดเริ่มตน -               -               3,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สองคอน ม.3 ต.นาฝาย - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองแหว ม.3 และปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา  5,376 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.วังสวาบ อ.ภูผามาน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จ.ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

537 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  4  ม. ยาว 1,126  ม. จุดเริ่มตน -               -               2,500,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

โนนคอม ม.1 ต.โนนคอม - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานนาน้ําซํา ม.5 ต.ภูผามาน และปลอดภัย กวา   4,480   ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

538 กอสรางถนน คสล.บาน เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  4  ม. ยาว  672   ม. จุดเริ่มตน -               -               1,500,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

โนนสะอาด ม.4 ต.หวยมวง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึง อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และปลอดภัย กวา  2,680   ตร.ม. ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น



3-183

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

539 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6  ม. ยาว 2.3  กม. จุดเริ่มตน -               -               5,500,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

เคพซีลสายบานโนนโก  ม.6 คมนาคมที่สะดวก ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.นาหนองทุม อ.ชุมแพ - และปลอดภัย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

540 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว 4,500 ม. จุดเริ่มตน -               -               500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองหวา ม.7 คมนาคมที่สะดวก ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองเขียด - ต.วังหินลาด และปลอดภัย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

541 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว 4,500 ม. จุดเริ่มตน -               -               750,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองกุง ม.5 คมนาคมที่สะดวก ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองเขียด - ต.วังหินลาด และปลอดภัย ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

542 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 ม. ยาว จุดเริ่มตน -               -               400,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานกง - บานหนองแสง ม.3 คมนาคมที่สะดวก 2,300 ม. N 1827339 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บานผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. ยาว E 237898 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

500 ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ชวงที่ 3 กวาง 4 ม. ยาว N 1826372

1,400 ม. E 239902

543 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว จุดเริ่มตน -               -               300,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานทาลี่ ม.7, บานหนองสระ ม.4 คมนาคมที่สะดวก 900 ม. N 1826309 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บานกง - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 ม. ยาว E 236300 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

หมายเลข 12 อ.หนองเรือ 1,900 ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

จังหวัดขอนแกน N 1824197

E 236039

544 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5เมตร ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -               -               250,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองเม็ก ม.5 ต.บานกง - คมนาคมที่สะดวก N 1828017 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองกุง ม.5 ต.หนองเรือ และปลอดภัย E 234780 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N 1828143

E 232522
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

545 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 4 ม. ยาว จุดเริ่มตน -               -               200,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองสระ ม.4 ต.บานกง - คมนาคมที่สะดวก 1,000 ม. N 1825050 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 และปลอดภัย ชวงที่ 2 กวาง 4 ม. ยาว E 234122 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 600 ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N 1824187

E 234178

546 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4  ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -               -               200,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

จากฝายน้ําลนบานโนนทอง ม.19 คมนาคมที่สะดวก N102.40822 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โนนทอง - ทางหลวงแผนดิน และปลอดภัย E16.510687 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

หมายเลข 2038 ต.โนนทัน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน N102.418631

E16.514675

547 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5  ม. ยาว 2,600 ม. จุดเริ่มตน -               -               350,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหวา ม.3 - บานหวยมวง ม.9 คมนาคมที่สะดวก N102.349272 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โนนทัน เชื่อมทางลาดยาง อบจ. และปลอดภัย E16.507290 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

สายบานหวยมวง - บานหินลาด จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน N102.346302

E16.525100
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

548 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5เมตร ยาว 4,500 ม. จุดเริ่มตน -               -               450,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานรองสมอ ม.10 ต.โนนทัน เชื่อม คมนาคมที่สะดวก N102.339693 ของประชาชน ไปมาสะดวก

เขต ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง และปลอดภัย E16.555839 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N102.326146

E16.554584

549 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 4,500 ม. จุดเริ่มตน -               -               450,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองผือ ม.9 ต.บานผือ - คมนาคมที่สะดวก N102.581755 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ทางหลวงชนบท ขก 4063 และปลอดภัย E16.571303 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N102.573057

E16.527868

550 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 1,900 ม. จุดเริ่มตน -               -               486,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกกลาง ม.8 ต.วังชัย ต.พังทุย คมนาคมที่สะดวก ลูกรังหนา 0.20 ม. N1851672 ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน และปลอดภัย (บดอัดแนน) ปริมาตรลูกรัง E274174 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ไมนอยกวา 2,052 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1851030

E275734



3-187

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

551 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 เมตร ยาว 350 ม. จุดเริ่มตน -               -               971,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

เคพซีลบานคําแกนคูณ ม.12 คมนาคมที่สะดวก ไหลทางขางละ 0.50 ม. N1843492 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.มวงหวาน - ต.วังชัย อ.น้ําพอง และปลอดภัย พรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย E267501 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน กวา 2,450 ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1843159

E267599

552 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. จุดเริ่มตน -               -               481,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานคําบง ม.11 ต.สะอาด - บาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา N1857506 ของประชาชน ไปมาสะดวก

หนองหารจาง ม.8 ต.น้ําพอง และปลอดภัย 850 ตร.ม. E266610 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1857361

E266624

553 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 163 ม. จุดเริ่มตน -               -               461,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานนาศรี ม.12 ต.สะอาด  อ.น้ําพอง คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา N1857870 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถึง ต.นาคํา อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน และปลอดภัย 815 ตร.ม. E259786 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N259631

E1857921
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

554 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 เมตร ยาว 165 ม. จุดเริ่มตน -               -               467,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานปนน้ําใจ ม.11 ต.มวงหวาน - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา N1843381 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถนนสายน้ําพอง-อุบลรัตน (2109) และปลอดภัย 825 ตร.ม. E262064 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1843545

E262085

555 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. จุดเริ่มตน -               -               459,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองออ ม.5 ต.สะอาด คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 850 N1853767 ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน - ถนนสาย และปลอดภัย ตร.ม. E259205 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

น้ําพอง-อุบลรัตน (4003) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1853816

E259083

556 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 160 ม. จุดเริ่มตน -               -               453,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกกลาง ม.12 ต.วังชัย - คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 800 N1851876 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานนาเรียง ม.5 ต.หนองกุง และปลอดภัย ตร.ม. E272550 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1851898

E272709
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

557 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. จุดเริ่มตน -               -               485,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกสูง ม.17 ต.น้ําพอง - บาน คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 850 N1853812 ของประชาชน ไปมาสะดวก

คํามวง ม.2 ต.คํามวง อ.เขาสวนกวาง และปลอดภัย ตร.ม. E271031 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1853948

E271131

558 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,050 ม. จุดเริ่มตน -               -               488,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหางขาว ม.7 ต.บานหัน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.07 ม.หรือมีปริมาตร N1761464.00 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ทางหลวงสาย ขก 3018 อ.โนนศิลา และปลอดภัย หินคลุกไมนอยกวา 737 E25312.00 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1761826.69

E254266.85

559 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 1,545 ม. จุดเริ่มตน -               -               296,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานเปอยใหญ ม.2 ต.เปอยใหญ คมนาคมที่สะดวก หนา 0.07 ม.หรือมีปริมาตร N1774489.20 ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.โนนศิลา-เขต ต.ชนบท อ.ชนบท และปลอดภัย หินคลุกไมนอยกวา 447 E246966.47 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1775875.91

E246731.38
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

560 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,075 ม. จุดเริ่มตน -               -               494,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหนองหวา ม.5 ต.โนนแดง คมนาคมที่สะดวก หนา 0.07 ม.หรือมีปริมาตร N1768877.00 ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.โนนศิลา-เขต ต.หัวหนอง อ.บานไผ และปลอดภัย หินคลุกไมนอยกวา 746 E253574.00 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1771582.35

E253863.45

561 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -               -               384,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหัวฝาย ม.6 ต.เปอยใหญ - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.07 ม.หรือมีปริมาตร N1770979.62 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ทางหลวงสายเปอยใหญ - โนนแดง และปลอดภัย หินคลุกไมนอยกวา 579 E248763.18 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1772666.34

E248269.91

562 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,100 ม. จุดเริ่มตน -               -               262,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหนองไฮ ม.3 ต.บานหัน - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.07 ม.หรือมีปริมาตร N1763913.00 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ทางหลวงสาย ขก 2101 อ.โนนศิลา และปลอดภัย หินคลุกไมนอยกวา 395 E255477.00 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน (ชวงที่ 2) ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1763263.00

E255188.00
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

563 กอสรางถนน คสล.สายบานขอนสัก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. จุดเริ่มตน -               -               496,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.4 ทต.โนนศิลา - บานหลุบคา คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล. N1765292.97 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ม.7 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา และปลอดภัย ไมนอยกวา 850 ตร.ม. E250681.26 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน  จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1765190.13

E250556.84

564 กอสรางถนน คสล.สายบานหนองทุม เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. จุดเริ่มตน -               -               496,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.3 ต.โนนแดง อ.โนนศิลา - เขต คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล. N1770925.10 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หัวหนอง อ.บานไผ จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 850 ตร.ม. E251820.07 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1771092.10

E251794.30

565 กอสรางถนน คสล.สายบานโนนศิลา เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 170 ม. จุดเริ่มตน -               -               496,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ม.1 ทต.โนนศิลา - บานหลุบคา ม.7 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ คสล. N1766110.01 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน และปลอดภัย ไมนอยกวา 850 ตร.ม. E251911.40 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1766052.83

E251752.64
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

566 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว จุดเริ่มตน -               -               317,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโคกงาม ม.3 ต.หนองเขียด - คมนาคมที่สะดวก 1,100 ม. หรือมีปริมาตร N1842357 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานอีเปาะ ม.3 ต.นาหนองทุม และปลอดภัย หินคลุกไมนอยกวา 520 E0815892 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน ลบ.ม. ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ยาว 1,100 ม. หนา 0.30 ม. N1844077.41

ปริมาตรดินถม 1,980 ลบ.ม. E817706.97

567 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 300 ม. จุดเริ่มตน -               -               843,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองหวา ม.5 ต.หนองเขียด - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ คสล. N184246.15 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ทางหลวงชนบท ขก 3026 อ.ชุมแพ และปลอดภัย ไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. E0815892 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1842357

E184246.15

568 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,720 ม. จุดเริ่มตน -               -               310,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโปงแหง ม.5 ต.วังหินลาด - คมนาคมที่สะดวก หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอย N1838195 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองไผ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และปลอดภัย กวา 894 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ E0816599 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1836636.91

E187117.41
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

569 ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว จุดเริ่มตน -               -               325,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานสระแกว ม.10 ต.นาหนองทุม คมนาคมที่สะดวก 200 ม. ชวงที่ 2 กวาง 5 ม. N1849411.95 ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ชุมแพ-ต.หวยมวง อ.ภูผามาน และปลอดภัย ยาว 1,800 ม. หนา 0.10 ม. E817161.18 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

936 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ N1849436.92

E815610.59

570 กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 2,200 ม. จุดเริ่มตน -               -               5,316,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองโก ม.6 ต.นาหนองทุม คมนาคมที่สะดวก หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา N081646 ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ชุมแพ เชื่อมถนนบานโนนทองหลาง และปลอดภัย 13,200 ตร.ม. E1847762 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ถึง อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1842083

E0815874

571 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,600 ม. จุดเริ่มตน -               -               500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานทุงหนองมน ม.5 ต.ขามปอม- คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตร N1804267 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 E247826 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1804267

E249292
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

572 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 2,600 ม. จุดเริ่มตน -               -               500,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แยกทางหลวงหมายเลข 2062 - บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตร N180922 ของประชาชน ไปมาสะดวก

โนนบอ ต.พระยืน อ.พระยืน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 2,067 E250953 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1810345

E248994

573 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 263 ม. จุดเริ่มตน -               -               442,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานโคกงาม ม.4 ต.โคกงาม - คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ N1832470.04 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ปาหวายนั่ง อ.บานฝาง จ.ขอนแกน และปลอดภัย คสล.ไมนอยกวา 1,578 E245493.27 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1832494.09

E245231.63

กวาง 6 ม. ยาว 177 ม. จุดเริ่มตน -               -               -               รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ N1832494.09 ของประชาชน ไปมาสะดวก

คสล.ไมนอยกวา 1,062 E245231.63 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1832507.93

E245054.84
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

574 กอสรางถนนลาดยางเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 391 ม. จุดเริ่มตน -               -               2,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานสระแกว ม.4 ต.บานฝาง - คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ N1818111.00 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานหนองชาด ม.2 ต.บานเหลา และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 2,346 E250357.00 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1817736.47

E250267.25

575 กอสรางถนนลาดยางเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 391 ม. จุดเริ่มตน -               -               2,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหนองคลองนอย ม.8 คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ N1810150.00 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ปามะนาว อ.บานฝาง - และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 2,346 E242687.00 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.ยางคํา อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1810017.00

E242314.00

576 กอสรางถนนลาดยางเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. จุดเริ่มตน -               -               764,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานโนนฆอง ม.2 ต.โนนฆอง - คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ N1813817.00 ของประชาชน ไปมาสะดวก

บานแดง ม.6 ต.บานเหลา และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,800 E244462.00 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1813734.98

E244745.59
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

577 ซอมแซมถนนลาดยางเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 170 ม. จุดเริ่มตน -               -               292,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานโสกแต ม.7,8 ต.ปาหวายนั่ง คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ N1841317.00 ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.บานฝาง - บานหนองกุง ม.12 และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,020 E252747.00 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ต.บานคอ อ.เมือง จ.ขอนแกน ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1841467.00

E252923.00

578 ซอมแซมถนนลาดยางเคพซีล เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 263 ม. จุดเริ่มตน -               -               444,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานโคกงาม ม.4 ต.โคกงาม - คมนาคมที่สะดวก ไมมีไหลทาง หรือมีพื้นที่ N1832470.00 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ปาหวายนั่ง อ.บานฝาง จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลาดยางไมนอยกวา 1,578 E245493.27 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ตร.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1832494.09

E245231.63

579 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 548 ม. จุดเริ่มตน -               -               1,842,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานโนนสะอาด ม.4 ต.หวยมวง - คมนาคมที่สะดวก N1852491 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน และปลอดภัย E812217 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ชวงที่ 2 รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

580 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 1,190 ม. จุดเริ่มตน -               -               4,000,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานสองคอน ม.3 ต.นาฝาย - คมนาคมที่สะดวก N1843959 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.วังสวาบ อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน และปลอดภัย E802337 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

581 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 890 ม. จุดเริ่มตน -               -               2,990,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานวังกกแกว ม.9 ต.วังสวาบ - คมนาคมที่สะดวก N1850230 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.นาฝาย อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน และปลอดภัย E803342 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

582 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 6 ม. ยาว 350 ม. จุดเริ่มตน -               -               1,168,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหวยมวง ม.3 ต.หวยมวง - คมนาคมที่สะดวก N1850230 ของประชาชน ไปมาสะดวก

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และปลอดภัย E803342 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

583 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 300 ม. จุดเริ่มตน -               -               800,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

สายบานหนองนาดี ม.3 คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตร N ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.หนองแวงนางเบา เชื่อมบาน และปลอดภัย คสล.ไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. E ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

หนองผง ต.เกางิ้ว อ.พล จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N

E

584 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 5 ม. ยาว 1,700 ม. จุดเริ่มตน -               -               462,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานสะอาด ม.2 ต.เมืองเกา - ถนน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตร N1814437 ของประชาชน ไปมาสะดวก

เหลานาดี ต.บานเปด อ.เมือง และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,332 E261150 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1814401

E262013

585 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง 4 ม. ยาว 2,330 ม. จุดเริ่มตน -               -               394,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานดอนบม ม.10 ต.เมืองเกา - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.10 ม.หรือมีปริมาตร N1812472 ของประชาชน ไปมาสะดวก

เขต ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 996 E261288 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1813375

E272616
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

586 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ ชวงที่ 1 กวาง 5 ม. ยาว จุดเริ่มตน -               -               382,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานเปด ม.2,18 ต.บานเปด - เขต คมนาคมที่สะดวก 1,800 ม. ชวงที่ 2 กวาง 4 ม. N1818331 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ต.บานหวา อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย ยาว 810 ม. รวมความยาว E261116 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

2,610 ม. หนา 0.10 ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

หรือมีปริมาตรลูกรังรวม N1817936

ไมนอยกวา 1,263 ลบ.ม. E259121

587 ปรับปรุงขยายไหลถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีการ รวมพื้นที่ 1,420 ตร.ม. จุดที่ตั้ง -               -               100,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

เสริมเหล็กภายในโรงเรียนหนองโน คมนาคมที่สะดวก N1849686.13 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ประชาสรรค ต.หนองโน อ.กระนวน และปลอดภัย E289628.74 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

588 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5 ม. ยาว 1,550 ม. จุดเริ่มตน -               -               463,000         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานโนนตุน ม.15 ต.เมืองเกา - ถนน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตร N1811873 ของประชาชน ไปมาสะดวก

เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 1,214 E267349 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1810998

E267607
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

589 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สาย เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5 ม. ยาว 730 ม. จุดเริ่มตน -               -               140,450         รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานขามเจริญ ม.8 ต.เมืองเกา - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตร N18147778 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน และปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา 572 E264404 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1814206

E264056

590 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  6 ม. ยาว 285 ม. จุดเริ่มตน -               -               1,016,000      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บาน คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ N1819688 ของประชาชน ไปมาสะดวก

โคกฟนโปง ม.21 ต.บานเปด และปลอดภัย คสล.ไมนอยกวา 1,710 E262100 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

อ.เมือง จ.ขอนแกน ตร.ม จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1819486

E262307

591 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการ กวาง  5 ม. ยาว 371 ม. จุดเริ่มตน -               -               1,018,550      รอยละความพึงพอใจ ประชาชนสัญจร สํานักการชาง

บานหนองขาม ม.15 ต.บานเปด - คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ N1815770 ของประชาชน ไปมาสะดวก

ถนนเหลานาดี ต.เมืองเกา อ.เมือง และปลอดภัย คสล.ไมนอยกวา 1,855 ตร.ม. E264459 ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

N1815501

E264501

225,734,100  411,768,000  492,674,000  รวม  591  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการเสริมสรางมาตรการ เพื่อเสริมสรางความปลอดภัย จัดหาวัสดุ อุปกรณ และ 150,000          150,000          150,000         รอยละของระดับ เสริมสรางจิตสํานึกและ กองกิจการขนสง

ความปลอดภัยในสถานีขนสง ภายในสถานีขนสงผูโดยสาร ติดตั้งเครื่องหมายและ ความพึงพอใจของ ตระหนักถึงการมีวินัย

ผูโดยสาร ใหกับประชาชนผูใชบริการ สัญญาณจราจร อื่น ๆ ใน ประชาชนผูใช การจราจร รวมทั้งความ

สถานีขนสงผูโดยสาร บริการสถานีขนสง ปลอดภัยตอผูอื่น

ทั้ง 4 สถานี ไมนอยกวา 85%

2 สงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ พัฒนาประสิทธิภาพ 250,000          250,000          250,000         รอยละของระดับ เจาหนาที่ผูปฎิบัติมี กองกิจการขนสง

และการใหบริการสถานีขนสง ปฏิบัติงานและการใหบริการ บุคลากรใหบริการของ ความพึงพอใจของ ประสิทธิภาพและพรอม

ผูโดยสาร สถานีขนสงผูโดยสาร สถานีขนสงผูโดยสาร ประชาชนผูใช ในการปฏิบัติงาน

ทั้ง  4 สถานี บริการสถานีขนสง

ไมนอยกวา 85%

3 สัมมนาการมีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ ผูประกอบการภายใน 150,000          150,000          150,000         รอยละของระดับ เสริมสรางจิตสํานึกและ กองกิจการขนสง

สถานีขนสงผูโดยสาร ผูประกอบการ และประชาชน สถานีขนสงผูโดยสาร ความพึงพอใจของ ตระหนักถึงการมีวินัย

ในการพัฒนาสถานีขนสง ทั้ง 4 สถานี ประชาชนผูใช การจราจร รวมทั้งความ

บริการสถานีขนสง ปลอดภัยตอผูอื่น

ไมนอยกวา 85%

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 จัดระบบจราจรภายในสถานีขนสง เพื่อติดตั้งและซอมแซม สถานีขนสงผูโดยสาร 4 200,000          200,000          200,000         รอยละของระดับ 1.ชวยปองกันและลดการ กองกิจการขนสง

ผูโดยสาร เครื่องหมายสัญญาณจราจร  สถานี ความพึงพอใจของ เกิดอุบัติเหตุทางถนน

ปายเตือน ปายบังคับ ประชาชนผูใช 2.กลุมรถจักรยานยนต

ไฟสองสวาง งานตีเสนจราจร บริการสถานีขนสง รับจาง,รถตูรับจาง และรถ

งานตีชองเสนจราจรและ ไมนอยกวา 85% โดยสารสาธารณะทั่วไปมี

สัญลักษณบนพื้นผิวจราจร ระเบียบ

ใหอยูในสภาพที่สมบูรณ 3.ผูขับขี่ ผูโดยสาร และผู

ชัดเจน ทําใหการจัดระบบ ซอนทายมีความปลอดภัย

จราจรสะดวก

5 ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานี  เพื่อใหประชาชนมีความ ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 500,000          -                    -                   รอยละของระดับ  -อาคารสถานีขนสงมีความ กองกิจการขนสง

ผูโดยสารอําเภอบานไผ ปลอดภัยในการเขามาใช สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอ ความพึงพอใจของ สวยงาม และปลอดภัย

บริหารสถานีขนสงผูโดยสาร บานไผ ประชาชนผูใช

บริการสถานีขนสง

ไมนอยกวา 85%
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 จัดทําแผนแมบทการจัดการจราจร 1.ฝกอบรมเจาหนาที่ บุคลากร สถานีขนสงผูโดยสาร 4 500,000          -                    -                   รอยละของระดับ 1.ผูใชรถใชถนนในพื้นที่ กองกิจการขนสง

และระบบขนสงภายในสถานีขนสง เพื่อเสริมสรางความรูดานการ สถานี ความพึงพอใจของ และผูเดินทางเขา-ออก

ผูโดยสาร ใชรถใชถนนอยางปลอดภัย ประชาชนผูใช จังหวัดขอนแกนมีความ

2.เพื่อลดอุบัติเหตุและลดการ บริการสถานีขนสง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

สูญเสียชีวิตของผูใชรถใชถนน ไมนอยกวา 85% 2. ผูใชรถใชถนนมีวินัย

3.เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ปฏิบัติตามกฎจราจรมาก

และทรัพยสินของประชาชน ยิ่งขึ้น

ในการสัญจรไป-มาใหมีความ

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ยิ่งขึ้น

7 ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานี  เพื่อใหประชาชนมีความ ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 200,000          -                    -                   รอยละของระดับ  -อาคารสถานีขนสงมีความ กองกิจการขนสง

ผูโดยสารอําเภอชุมแพ ปลอดภัยในการเขามาใช สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอ ความพึงพอใจของ สวยงาม และปลอดภัย

บริหารสถานีขนสงผูโดยสาร ชุมแพ ประชาชนผูใช

บริการสถานีขนสง

ไมนอยกวา 85%

8 ปรับปรุงพื้นสถานีขนสงผูโดยสาร เพื่อใหประชาชนไดรับความ เทแอสฟลทพื้นที่ดาน 400,000          -                 -                ระดับความสําเร็จ  -ประชาชนผูใชบริการ กองกิจการขนสง

อําเภอภูเวียง สะดวก และปลอดภัย ทิศตะวันตก ขนาดไมนอย ของการปฏิบัติงาน สถานีขนสงมีความปลอดภัย

กวา 1,672 ตร.ม.
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

9 เจาะบอบาดาลบริเวณสถานีขนสง  -เพื่อใหมีความสะดวก เจาะบอบาดาลขนาดทอ 250,000          -                 -                ระดับความสําเร็จ  -มีน้ําใชเพื่อการ กองกิจการขนสง

ผูโดยสารอําเภอภูเวียง ในการใชน้ํา เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ของการปฏิบัติงาน สาธารณูปโภคตาง ๆ อยาง

4 นิ้ว ไมขาดแคลน

10 ปรับปรุงตอเติมหองลงเวลา  -เพื่อสะดวกแกผูมาลงเวลา ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 120,000          -                 -                ระดับความสําเร็จ  -มีหองลงเวลาการเดินรถ กองกิจการขนสง

การเดินรถสถานีขนสงผูโดยสาร เดินรถ 3 ม. สถานีขนสงผูโดยสาร ของการปฏิบัติงาน ที่สะดวก และกวางขวาง

อําเภอภูเวียง อําเภอภูเวียง

11 จัดทําปายบอกทางเขาสถานีขนสง  -เพื่อใหประชาชนที่มาใช ขนาดปายกวาง 0.8 ม. ยาว 6,000             -                 -                ระดับความสําเร็จ  -ประชาชนไดรับความ กองกิจการขนสง

ผูโดยสาร บริการที่สถานีขนสงผูโดยสาร 2.45 ม. สถานีขนสง ของการปฏิบัติงาน สะดวกในการมาใชบริการ

มีความสะดวก ผูโดยสารอําเภอภูเวียง สถานีขนสงผูโดยสาร

12 จัดทําปายไฟแจงสถานที่  -เพื่อใหประชาชนไดรับความ จัดทําปายไฟแจงสถานที่ 300,000          -                 -                ระดับความพึงพอ  -ประชาชนไดรับความ กองกิจการขนสง

สะดวกในการติดตอประสาน พรอมติดตั้ง จํานวน 6 ชุด ใจของผูใชบริการ สะดวกในการมาใชบริการ

งานภายในสถานีขนสง ในราชการสถานีขนสงใน สถานีขนสงผูโดยสาร

ความรับผิดชอบของ อบจ.
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

13 จัดทําปายไฟชองจอดรถ  -เพื่อใหรถที่มาจอดภายใน จัดทําปายไฟชองจอดรถ 200,000          -                 -                ระดับความพึงพอ  -ประชาชนไดรับความ กองกิจการขนสง

สถานีขนสงไดรับความ พรอมติดตั้ง จํานวน 26 ปาย ใจของผูใชบริการ สะดวก และปลอดภัยในการ

ความสะดวกในการเขาจอดรถ ขนาดกวาง 60 ซม. ยาว มาใชบริการสถานีขนสง

ในสถานีฯ 80 ซม. หนา 20 ซม. ผูโดยสาร

14 กอสรางหลังคาที่จอดรถสถานีขนสง  -เพื่อใหผูมาใชบริการสถานี กอสรางหลังคาที่จอดรถ 350,000          -                    -                   ระดับความสําเร็จ  -ผูประกอบการมีความ กองกิจการขนสง

ผูโดยสารอําเภอภูเวียง และอําเภอ ขนสงไดรับความสะดวก สถานีขนสงผูโดยสาร ของการปฏิบัติงาน พึงพอใจและไดรับความ

ชุมแพ ในการจอดรถ อ.ภูเวียง จํานวน 4 ชอง สะดวกในการปฏิบัติงาน

ขนาด 3x16x2.50 ม.

อ.ชุมแพ จํานวน 3 ชอง

กวาง 3 ม. ยาวรวม 7.65 ม.

15 กอสรางถังเก็บน้ําทรงแชมเปญ เพื่อใหมีถังเก็บน้ําใชใน กอสรางถังเก็บน้ําทรง 300,000          -                    -                   ระดับความสําเร็จ  -เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความกองกิจการขนสง

สําเร็จรูป การอุปโภคภายในสถานี แชมเปญสําเร็จรูปขนาด ของการปฏิบัติงาน พึงพอใจและไดรับความ

ขนสงฯ ความจุ 20 ลูกบาศกเมตร สะดวกในการปฏิบัติงาน

จํานวน 1 ถัง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

16 กอสรางหองเก็บวัสดุสถานีขนสง มีหองเก็บวัสดุที่สะอาด กอสรางหองเก็บวัสดุ 300,000          -                    -                   ระดับความสําเร็จ  -มีความสะดวกรวดเร็ว กองกิจการขนสง

ผูโดยสารอําเภอชุมแพ และปลอดภัย ขนาดไมนอยกวา 5x5x5 ม. ของการปฏิบัติงาน ในการหาวัสดุอุปกรณ

ซอมบํารุง

17 ปรับปรุงสวนหยอมสถานีขนสง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายใน ปรับปรุงสวนหยอมสถานี 150,000          -                    -                   ระดับความสําเร็จ  -อาคารสถานีขนสงผูโดย กองกิจการขนสง

ผูโดยสารอําเภอชุมแพ สถานีใหมีความสวยงาม ขนสงผูโดยสารอําเภอชุมแพ ของการปฏิบัติงาน สารจังหวัดขอนแกน แหงที่ 3

รมรื่น ปลอดภัยตอประชาชน

18 ปรับปรุงหองประชาสัมพันธ เพื่อปรับปรุงหองประชา ปรับปรุงซอมแซมหอง 50,000           -                    -                   ระดับความสําเร็จ  -ผูประกอบการมีความ กองกิจการขนสง

(เก็บคาบริการ) สถานีขนสงผูโดยสาร สัมพันธใหมีความสะดวก ขนาดไมนอยกวา 2.50x4x3 ของการปฏิบัติงาน พึงพอใจและไดรับความ

อําเภอชุมแพ สวยงาม ม. สถานีขนสงผูโดยสาร สะดวกในการปฏิบัติงาน

อําเภอชุมแพ

19 ติดตั้งผามานหองปฏิบัติงาน หอง  -เพื่อกันแดด กันความรอน สถานีขนสงผูโดยสาร 500,000          -                    -                   ระดับความสําเร็จ  -ผูปฏิบัติงานมีความ กองกิจการขนสง

ประชุมภายในอาคารสถานีขนสง ทําใหผูปฏิบัติงานมีความ จังหวัดขอนแกน แหงที่ 3 ของการปฏิบัติงาน พึงพอใจ และสามารถ

ผูโดยสารจังหวัดขอนแกน แหงที่ 3 รูสึกสบาย (อาคาร 2) ปฏิบัติงานไดสะดวก สบาย

(อาคาร 2)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหไดมาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

20 กอสรางประตูรั้วสถานีขนสงผูโดยสาร  -เพื่อใหสถานีขนสงผูโดยสาร กอสรางประตูรั้ว ดังนี้ 131,000          -                    -                   ระดับความสําเร็จ  -อาคารสถานีขนสงผูโดย กองกิจการขนสง

จังหวัดขอนแกน แหงที่ 3 แหงที่ 3 มีความปลอดภัย ประตู 1 กวาง 1.5 ม. ของการปฏิบัติงาน สารจังหวัดขอนแกน แหงที่ 3

และสวยงาม ยาว 12 ม. มีประตูรั้วที่สวยงามและ

ประตู 2 กวาง 1.5 ม. มีความปลอดภัยสําหรับ

ยาว 12.70 ม. ประชาชนผูใชบริการ

21 ปรับปรุงภูมิทัศนศาลองคอินทร เพื่อเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ศาลองคอินทร สถานีขนสง 500,000          -                    -                   ระดับความสําเร็จ กองกิจการขนสง

สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน ของประชาชนที่มาใชบริการ ผูโดยสารจังหวัดขอนแกน ของการปฏิบัติงาน

แหงที่ 3 ภายในสถานีขนสงแหงที่ 3 แหงที่ 3

22 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 1.เพื่อกระตุนใหผูคางชําระ  -ผูใชรถยนตที่คางชําระ 632,000          -                    -                   รอยละของผูมา  -เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ กองคลัง

คางชําระ ภาษีรถมาชําระที่คางชําระ ภาษีรถ ในเขตจังหวัด ชําระภาษีรถ ภาษีคาธรรมเนียมรถยนต

(อุดหนุนสํานักงานขนสงจังหวัด 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ขอนแกน ที่คางขําระ และลอเลื่อน

ขอนแกน) การจัดเก็บภาษีรถมากยิ่งขึ้น

3.เพื่อใหบริการออกรับชําระ

ภาษีสําหรับประชาชนใน

ทองถิ่นหางไกล

6,139,000      750,000         750,000        รวม 22 โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 ถางปาและตัดวัชพืชสองขางทาง เพื่อปรับสภาพสองขางทาง  -จัดการกับสิ่งบดบัง 200,000          200,000          200,000         จํานวนพื้นที่ 1.ประชาชนไดรับความสะดวก สํานักการชาง

ถนนลาดยาง ถนนในความรับผิดชอบใหมี ทัศนวิสัยถนนสองขางทาง ดําเนินการ ในการสัญจรและลดอุบัติเหตุ

ภูมิทัศนที่เหมาะสมในการ ในความดูแลรับผิดชอบ 2.มีความปลอดภัยใน

ใชถนน ของ อบจ.ขอนแกน พื้นที่ ชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น 

ดําเนินการไมนอยกวา

40,000-80,000 ตรม.

2 เสริมสรางมาตรการความปลอดภัย  เพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนน  -ติดตั้งเครื่องหมายและ 1,000,000       1,100,000        1,200,000       จํานวนการเกิด  -อุบัติเหตุทางถนนลดลง สํานักการชาง

ทางถนน และอํานวยความสะดวกใน สัญญาณจราจร ปายเตือน อุบัติเหตุจราจร  -ผูใชรถใชถนนมีความ

การเดินทางแกผูใชรถใชถนน ปายบังคับ ไฟสองสวาง ลดลง ปลอดภัย

ที่อยูในความรับผิดชอบ ตีเสนจราจรและสัญลักษณ

บนพื้นถนน

 -ติดตั้งอุปกรณอํานวย

ความปลอดภัยอื่น ๆ

ในถนนในความรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการปองกันและบรรเทา 1,800,000       2,500,000        2,500,000       เสริมสรางขวัญกําลังใจใหแก สํานักการชาง

สาธารณภัยจังหวัดขอนแกน ผูประสบภัยเพื่อใหสามารถ

3.1 ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก  -จัดอบรมอาสาสมัคร จํานวนผูผานการ ดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข

เครือขายอาสาสมัครกูชีพกูภัย เครือขายอาสาสมัครกูชีพใน กูชีพกูภัยใน 26 อําเภอ อบรม เตรียมความพรอม

26 อําเภอ 2 รุน ๆ ละ 100 คน ในทุกดาน ลดความสูญเสีย

3.2 สนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค  -เพื่อชวยเหลือบรรเทาความ  -แจกจายน้ําอุปโภค จํานวนราษฎรที่ และมีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ

แกราษฎรที่ประสบปญหาภัยแลง เดือดรอนแกราษฎรผูประสบ บริโภคแกราษฎรที่ประสบ ไดรับความ เครื่องจักร และบุคลากรที่มี

อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยใน 26 อําเภอ ปญหาใน 26 อําเภอ ชวยเหลือ ความรูความสามารถที่

3.3 ฝกอบรมปองกันและระงับ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ  -จัดอบรม 1 รุน 80 คน จํานวนผูผานการ พรอมชวยเหลือประชาชนได

อัคคีภัยเบื้องตน ปองกันและระงับอัคคีภัย อบรม ตลอดเวลา

แกอาสาสมัครปองกันภัย

3.4 สนับสนุนเครื่องสูบน้ําเพื่อ  -เพื่อชวยเหลือและบรรเทา  -สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา รอยละความ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเดือดรอนแกราษฎรที่ แกชุมชนที่ประสบอุทกภัย ถึงพอใจของ

ประสบอุทกภัย ใน 26 อําเภอ ผูรับบริการ

3.5 พัฒนาบอบาดาล  -เพื่อชวยเหลือและบรรเทา  -ซอมแซมและพัฒนา รอยละความ

ความเดือดรอนของราษฎรที่ บอบาดาลในความ ถึงพอใจของ

ประสบปญหาภัยแลงไดมีน้ําใช รับผิดชอบ จํานวนไม ผูรับบริการ

เพื่อการอุปโภคบริโภคอยาง นอยกวา 150 บอ

เพียงพอ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 คนรุนใหมรูทันสาธารณภัย เพื่อเตรียมบุคลากรและหนวย  -อบรมเชิงปฏิบัติการให 200,000          200,000          200,000         ผูเขารวมอบรม  -เยาวชน และประชาชน สํานักการชาง

งานองคกรใหมีความพรอมใน ความรูดานสาธารณภัย ไมนอยกวา ในจังหวัดขอนแกนมีความรู

การระดมสรรพกําลังทางการ  -จัดทําบอรดประชา รอยละ 80 ดานการปองกันและบรรเทา

แพทย และการสาธารณสุข สัมพันธ สาธารณภัย

ใหสามารถตอบสนองความตอง  -จัดพิมพแผนพับประชา
การในสภาวะเกิดภัย สัมพันธ

5 ยกระดับมาตรฐานถนน อบจ.ขอนแกน เพื่อใหถนนที่อยูในความ  -ความยาวของถนนที่อยู 1,200,000       1,200,000        1,200,000       จํานวนสายทาง  -ผูใชบริการเสนทางมีความ สํานักการชาง

ที่ขึ้นทะเบียนเปนทางหลวงทองถิ่น รับผิดชอบมีมาตรฐานตาม ในความรับผิดชอบ จํานวน ที่ไดรับการ สะดวก รวดเร็ว และ

แบบมาตรฐานทางหลวง 100 กิโลเมตร/ป ดําเนินการ ปลอดภัย

ทองถิ่น ตามขอกําหนดกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น

6 จัดตั้งหนวยซอมบํารุงทาง อบจ. เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพื่อ  -จัดตั้งหนวยซอมบํารุง 2,500,000       2,500,000        2,500,000       ความพึงพอใจ  -การปฏิบัติงานรวดเร็ว สํานักการชาง

ขอนแกน ดูแลประชาชนอยางใกลชิด ทาง อบจ.ขอนแกน จํานวน ของผูใชบริการ ประหยัดงบประมาณในการ

พรอมเปนสถานที่พักเครื่อง 3 แหง คือ 1.อําเภอโนนศิลา เสนทาง ขนยายเครื่องจักรกลและมีที่

จักรกลและเจาหนาที่ในเขต 2.อําเภอหนองเรือ เก็บวัสดุ

อําเภอ 3.อําเภอน้ําพอง

7 กําจัดวัชพืชในแหลงน้ําและ  -เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อ  -กําจัดวัชพืชในแหลงน้ําและ 1,000,000       1,000,000        1,000,000       รอยละความ  -เพื่อทําใหระบบนิเวศน สํานักการชาง

งานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม เพลิงและเครื่องจักรกล งานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม สําเร็จของการ ของแหลงน้ํามีความสมดุล

 -เพื่อกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา ดําเนินงาน

โดยเครื่องจักรกล อบจ.ขก.

 -จางเหมาบริการเคลื่อนยาย

เรือพอนทูลและวัสดุอุปกรณ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

8 ขึ้นทะเบียนทางหลวงชนบทที่ไดรับ  -เพื่อขึ้นทะเบียนทางหลวง  -จัดทําปายบอกเสนทาง -                   1,000,000        1,000,000       จํานวนถนนที่  -ทางหลวงชนบทไดรับ สํานักการชาง

การถายโอนภารกิจบํารุงรักษาจาก ที่ไดรับการถายโอนใหอยูใน จํานวน 60 เสนทาง ๆ ละ ไดรับถายโอน การบํารุงรักษาใหอยู

แผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบดูแลของ 2 ปาย ในสภาพที่ปลอดภัยสําหรับ

อบจ.ขอนแกน  -จัดทําคาหลักกิโลเมตร ประชาชน

จํานวน 100 หลัก

9 ขุดเจาะบอบาดาลโดยเครื่องจักรกล  -เพื่อชวยเหลือและบรรเทา  -เจาะบอบาดาล -                   1,000,000        1,000,000       จํานวนบอบาดาล  -เพื่อบรรเทาความเดือดรอน สํานักการชาง

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ความเดือดรอนของราษฎรที่ จํานวน 5 บอ ที่ไดรับการขุดเจาะ ใหแกประชาชน

ประสบปญหาภัยแลงไดมีน้ําใช

เพื่อการอุปโภคบริโภคอยาง

เพียงพอ

10 กอสรางโรงจอดรถยนตพรอม กอสรางโรงจอดรถพรอมลาน ศูนยเครื่องจักรกล -                   1,000,000        1,000,000       รอยละความ  -ขาราชการ และประชาชน สํานักการชาง

ลานคอนกรีต คอนกรีตขนาดกวาง 6x30 ม. องคการบริหารสวน สําเร็จของ ที่ใชรถมาปฏิบัติราชการและ

จํานวน 4 จุด จังหวัดขอนแกน โครงการ มาติดตอราชการมีสถานที่

สําหรับจอดรถ

11 กอสรางทอระบายน้ําพรอม กอสรางทอระบายน้ําพรอม ศูนยเครื่องจักรกล -                   1,000,000        1,000,000       รอยละความ  - ทําใหน้ําระบายไดดี สํานักการชาง

บอพัก บริเวณอาคารบานพัก บอพัก บริเวณอาคารบานพัก องคการบริหารสวน สําเร็จของ ไมกอใหเกิดน้ําทวม

ภายในศูนยเครื่องจักรกลฯ จังหวัดขอนแกน โครงการ

7,900,000      12,700,000     12,800,000    รวม 11 โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปการและสาธารณูปโภค 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร สระวายน้ําสนามกีฬากลาง 250,000          250,000          250,000         รอยละของผูมา 1.สระวายน้ํามีความสะอาด สํานักปลัดฯ

สารเคมีตาง ๆ หรือการแพทยสารเคมีตาง ๆ องคการบริหารสวนจังหวัด ใชบริการ ปลอดภัยตอผูมาใชบริการ

ไดแก คลอรีน ขอนแกน 2.ผูมาใชบริการเกิดความ

ประทับใจ

2 ทุนวายน้ํา เพื่อใชในการใหบริการ สระวายน้ําสนามกีฬากลาง 300,000          300,000          300,000         ความพึงพอใจ 1.เด็ก เยาวชน และประชาชน สํานักปลัดฯ

สระวายน้ําสําหรับเด็ก เยาวชน องคการบริหารสวนจังหวัด ของผูมาใชบริการ ที่มาใชบริการสระวายน้ํา

และประชาชนทั่วไป มีลูวายน้ําที่ไดมาตรฐาน ไมนอยกวา มีความประทับใจในการ

รอยละ 65 ใหบริการ

2.สระวายน้ํามีลูวายน้ําที่

ไดมาตรฐาน

3 เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ  -เพื่อผลิตคลอรีนจากเกลือ เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 150,000          150,000          150,000         จํานวนเกลือที่ 1.มีเครื่องผลิตคลอรีนที่ได สํานักปลัดฯ

ใชในสระวายน้ํา ผลิตได/วัน มาตรฐาน

2.ประหยัดพลังงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปการและสาธารณูปโภค 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 วัสดุการกอสราง เพื่อซื้อวัสดุการกอสรางไวใช  -จัดหาลูกรังประมาณ 2,200,000       3,000,000        3,000,000       จํานวนครั้งใน  -ประชาชนไดรับความ สํานักการชาง

ในงานแกไขความเดือดรอน 5,000-8,000 ลูกบาศกเมตร การชวยเหลือ ชวยเหลือทันทีเมื่อมี

ของประชาชนโดยเรงดวน ตอป ประชาชน ปญหาความเดือดรอน

 -จัดหาทอระบายน้ํา

ประมาณ 120-200 ทอน

ตอป

 -จัดหายางมะตอย CRS 2,

CMS2h ประมาณ 50 ถัง/ป

 -จัดหาหินคลุกขนาด

3/8, 1/2 

 -จัดหาวัสดุอื่น ๆ ที่จําเปน

เชน ยางผสมเสร็จ ประมาณ

10,000 ถัง

5 ปรับปรุงซอมแซมระบบสงน้ําสนาม 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปรับปรุงซอมแซมระบบ 867,000          -                 -                รอยละ 80 ของ  -บุคลลทั่วไป หนวยงาน สํานักปลัดฯ

กีฬาจังหวัดขอนแกน สงน้ําภายในสนามกีฬาฯ สงน้ําสนามกีฬาฯ ผูใชบริการ ราชการ องคกรตาง ๆ

2.เพื่อสํารองระบบสงน้ํา กรณี ไดรับความสะดวกในการใช

ระบบสงน้ําสวนอื่นชํารุด บริการสนามกีฬาฯ

6 ปรับปรุงและซอมแซมสนามเทนนิส  -เพื่อใหมีสนามเทนนิสที่มี ปรับปรุงซอมแซมสนาม 312,000          -                 -                รอยละ 80 ของ  -ประชาชนทั่วไปไดใชบริการ สํานักปลัดฯ

สนามกีฬาจังหวัดขอนแกน มาตรฐานไวบริการ เทนนิส สนามกีฬาจังหวัด ผูใชบริการ สนามเทนที่ไดมาตรฐาน
ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปการและสาธารณูปโภค 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

7 กอสรางถนน คสล.ภายในสนามกีฬา  -เพื่อใหสนามกีฬามีถนน กอสรางถนนคอนกรีต 1,300,000       -                 -                รอยละ 80 ของ 1.ประชาชนที่มาใชบริการ สํานักปลัดฯ

จังหวัดขอนแกน ที่ไดมาตรฐาน เนื่อที่ 1,500 ตร.ม. ผูใชบริการมีความ สนามกีฬาสัญจรไปมาสะดวก

 - เพื่อความสะดวกในการ พึงพอใจ 2.สนามกีฬามีถนนที่ได

บํารุงรักษา มาตรฐาน

8 ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค 1.เพื่อใหมีลานกีฬาที่ได ปรับปรุงลานกีฬา 1,300,000       -                 -                รอยละ 80 ของ  -มีลานกีฬาที่ไดมาตรฐาน สํานักปลัดฯ

หนาอาคารพละศึกษา 2 สนาม มาตรฐานสําหรับออกกําลังกาย อเนกประสงค หนาอาคาร ผูใชบริการมีความ สําหรับผูมาออกกําลังกาย

กีฬาจังหวัดขอนแกน 2.เพื่อเปนสถานที่พักผอน พลศึกษา 2 สนามกีฬา พึงพอใจ

หยอนใจสําหรับประชาชนที่มา จังหวัดขอนแกน

ออกกําลังกาย

9 กอสรางหลังคาบริเวณลานกีฬา 1.เพื่อความปลอดภัยสําหรับ กอสรางหลังคาบริเวณ 9,300,000       -                 -                รอยละ 80 ของ  -ประชาชนที่มาใชบริการ สํานักปลัดฯ

อเนกประสงค ภายในสนามกีฬา ผูมาใชบริการลานกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค ผูใชบริการมีความ มีความปลอดภัย

จังหวัดขอนแกน อเนกประสงค ภายในสนามกีฬา พึงพอใจ

2.มีหลังคาที่ไดมาตรฐาน

10 ปรับปรุงพื้นทางเทาภายในสนามกีฬา 1.เพื่อใหประชาชนผูใชบริการ ปรับปรุงพื้นทางเทารอบ 600,000          -                 -                รอยละ 80 ของ  -ประชาชนที่มาใชบริการ สํานักปลัดฯ

จังหวัดขอนแกน มีความปลอดภัย อาคารพลศึกษา 2 ผูใชบริการมีความ มีความปลอดภัย

2.สนามกีฬามีความสวยงาม พึงพอใจ

เปนระเบียบ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปการและสาธารณูปโภค 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

11 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในสนามกีฬา 1.เพื่อเพิ่มความสวยงามและ  -ปลูกตนไมยืนตนบังแดด 750,000          -                 -                รอยละ 80 ของ  -สนามกีฬามีภูมิทัศนที่ สํานักปลัดฯ

จังหวัดขอนแกน ความสะดวกในการบํารุงรักษา บริเวณหนาอาคาร ผูใชบริการมีความ สวยงาม และมีความรมรื่น
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายใน อํานวยการ (ทางเขาสนาม พึงพอใจ สามรถเปนที่พักผอนหยอนใจ
สนามกีฬาใหเปนที่พึงพอใจ กีฬา) บริเวณทางโคงใต ของผูมาใชบริการ
สําหรับประชาชนที่มาใชสนาม ตนโพธิ์ ไปถึงประตูทางเขา

ดานหลังสนามและบริเวณ

ตามแนวฟุตบาทรอบสนาม

กีฬา

12 กอสรางปายประชาสัมพันธดานหนา  -เพื่อใหประชาชนทั่วไป  -กอสรางปาย 100,000          -                    -                   ประชาชนรูจัก  -ทําใหองคการบริหารสวน สํานักปลัดฯ

สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด ไดรูจักสํานักงานองคการ ประชาสัมพันธดานหนา อบจ.ขอนแกน จังหวัดขอนแกนเปนที่รูจัก

ขอนแกน บริหารสวนจังหวัดขอนแกน สํานักงานองคการบริหาร ไมนอยกวา ของประชาชนทั่วไปมากชึ้น

มากขึ้น สวนจังหวัดขอนแกน รอยละ 80

13 กอสรางรั้วศูนยเครื่องจักรกล  -เพื่อทดแทนรั้วลวดหนามเดิม  -กอสรางรั้วศูนยเครื่อง 980,000          -                    -                   มีความปลอดภัย  1.ผูปฏิบัติหนาที่ในศูนย สํานักการชาง

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ที่ชํารุด/ ไมแข็งแรง จักรกล เพิ่มขึ้นรอยละ 80 เครื่องจักรกลมีความ

ปลอดภัยมากขึ้น

2.ทรัพยสินในศูนยเครื่อง

จักรกลมีความปลอดภัย

14 ปรับปรุงหองเครื่องมือ เพื่อความเปนระเบียบ ตรวจสอบเครื่องมือที่ 243,500          -                    -                   ความสะดวกใน  -สามารถหาอุปกรณ สํานักการชาง

เรียบรอย สะดวกในการใช สูญหาย และที่พรอมใชงาน การใชเครื่องมือ เครื่องมือที่พรอมใชงาน

หรือจัดเก็บ ไมนอยกวา ไดอยางรวดเร็ว

รอยละ 80
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปการและสาธารณูปโภค 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

15 ปรับปรุงหองเก็บวัสดุเกา มีหองเก็บวัสดุที่สะอาด ปรับปรุงหองเก็บวัสดุเกา 100,500          -                    -                   วัสดุเกาคงเหลือ  -วัสดุเกามีการจัดเก็บ สํานักการชาง

และปลอดภัย เพื่อปองกันการสูญหาย ไมนอยกวา ใหเปนระเบียบเพื่อรอ

ของวัสดุที่รอจําหนาย รอยละ 80 การจําหนาย

16 กอสรางหอถังสูง สนามฟุตบอล  -เพื่อจายเปนคากอสราง  -เจาะบอบาดาล และ 500,000          -                 -                รอยละความ ศูนยเครื่องจักรกลมีน้ํา สํานักปลัดฯ

ศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวน หอถังสูง สนามฟุตบอลศูนย กอสรางหอถังสูง ขนาด สําเร็จของการ สําหรับใชอุปโภคอยาง

จังหวัดขอนแกน เครื่องจักรกล ความจุไมนอยกวา 2.5 ดําเนินงาน เพียงพอ

ลูกบาศกเมตร จํานวน 4 ถัง

17 กอสรางถังน้ําประปาแบบโครงเหล็ก เพื่อมีน้ําใชสําหรับอุปโภค สรางหอถังสูง กวาง 3.60 ม. 400,000          -                    -                   ความพึงพอใจ 1.ประชาชนในพื้นที่ไดรับ กองแผนฯ

บานกุดทิง ม.4 ต.บานโนน อ.ซําสูง บริโภค ยาว 3.60 ม. ถังน้ําไฟเบอร ของราษฎร ประโยชนอยางทั่วถึง

จ.ขอนแกน กลาส 4 ถัง ความจุไมนอย ไมนอยกวา 2.ประชาชนในพื้นที่มีน้ํา

กวา 10 ลบ.ม. รอยละ 65 สําหรับใชอุปโภค บริโภค

18 ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางพลังงาน  -เพื่อใหราษฎรมีไฟฟาใช แผงโซลาเซลลไมนอยกวา 476,000          -                 -                ความพึงพอใจ 1.ประชาชนในพื้นที่ไดรับ สํานักการชาง

แสงอาทิตย (Solar Cell) บาน ทุกครัวเรือน 120 วัตตุ ขนาดเสาสูงไม ของราษฎร ประโยชนอยางทั่วถึง

โคกกลาง ม.6 ต.โนนสมบูรณ  -เพื่อแกไขปญหาความ นอยกวา 9 ม. จํานวน ไมนอยกวา 2.ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟา

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน เดือดรอนของราษฎร 10 ชุด รอยละ 65 ใชครบทุกครัวเรือน

19 ขยายเขตไฟฟาแรงสูงเชื่อมระหวาง  -เพื่อใหราษฎรมีไฟฟาใช ความยาว 3,000 ม. 1,500,000       -                 -                ความพึงพอใจ 1.ประชาชนในพื้นที่ไดรับ การไฟฟาสวน

ตําบลบานโคกกับตําบลขนวน ทุกครัวเรือน และติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ของราษฎร ประโยชนอยางทั่วถึง ภูมิภาคอําเภอ

อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน  -เพื่อแกไขปญหาความ ไมนอยกวา 2.ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟา ภูเวียง

(อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค เดือดรอนของราษฎร รอยละ 65 ใชครบทุกครัวเรือน (สํานักการชาง)

อําเภอภูเวียง)

21,629,000     3,700,000       3,700,000      รวม 19 โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน (Eco City)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 อบรมสัมมนาการบังคับใชและจัดทํา 1.เพื่อสรางความรูความเขาใจ  -จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 250,000          200,000          -                อปท.ที่เขารวม 1.อปท.มีความรู ความเขาใจ สํานักการชาง

แผนปฏิบัติการตามผังเมืองรวม ในการปฏิบัติใหเปนไปตาม จัดทําแผนปฏิบัติการตาม การสัมมนาไม ในการบังคับใชกฎกระทรวง รวมกับสํานัก

จังหวัดขอนแกน ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน ผังเมืองรวมจังหวัด นอยกวารอยละ ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน งานโยธาธิการ

2.เพื่อระดมความคิดเห็นในการ ขอนแกน ใหแกผูบริหาร 80 2.อปท.และหนวยงานที่ และผังเมือง

จัดทําแผนปฏิบัติการตาม องคกรปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวของมีแผนปฏิบัติการ จังหวัดขอนแกน

ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน ในเขตจังหวัดขอนแกน ตามผังเมืองรวมจังหวัด

3.เพื่อสรางเครือขายในการ ขอนแกน

พัฒนาเมืองใหเปนไปตาม 3.เกิดเครือขายการพัฒนา

ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน เมืองใหเปนไปตามผังเมือง

รวมจังหวัดขอนแกน

2 ประชาสัมพันธและใหความรูใน 1.เพื่อเผยแพรแนวคิดการ  -จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 100,000          100,000          100,000          -จํานวนประชาชน  -ประชาชนมีแนวคิดใน สํานักการชาง

การพัฒนาขอนแกนใหเปนเมือง สรางขอนแกนใหเปนเมือง ในรูปแบบตางๆ รวมทั้ง ที่เขาถึงขอมูล การใชชีวิตที่เปนมิตรกับ

นิเวศน นิเวศนไปสูประชาขนทั่วไป ดําเนินการประชาสัมพันธ ขาวสารดานเมือง สิ่งแวดลอม

2.เพื่อสงเสริมใหประชาชน ใหความรูดานเมืองนิเวศน นิเวศน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิต แกประชาชน

ประจําวันใหเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน (Eco City)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 ประชาสัมพันธ อบรมและสัมมนาเพื่อ 1.เพื่อปฏิบัติตามปฏิญญา  -จัดอบรมสัมมนาเผยแพร 200,000          200,000          200,000         จํานวนผูเขารวม  -จังหวัดขอนแกนเปน สํานักการชาง

สรางขอนแกนใหเปนเมืองนิเวศน ขอนแกนวาดวยการลดสภาวะ ความรูและสรางเครือขาย การสัมมนาไม จังหวัดที่มีสังคมและเมือง

(Eco City) โลกรอน พ.ศ. 2552 ขอนแกนสูเมืองนิเวศน นอยกวารอยละ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

2.เพื่ออบรมใหความรูเกี่ยวกับ โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก 80

การพัฒนาเมืองและชุมชนให อปท. หนวยงานราชการ

เปนเมืองนิเวศน และเอกชน สถาบันการ

3.เพื่อสรางเครือขายและ ศึกษา สื่อมวลชน องคกร

ผลักดันใหหนวยงานตาง ๆ ชุมชน และประชาชน

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาเมืองและชุมชนใน

จังหวัดขอนแกนใหเปนเมือง

นิเวศน

4 จัดทําผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน 1.เพื่อเปนการเผยแพรประชา  -จัดสัมมนาการใชบังคับ -                300,000          300,000         จํานวนผูเขารวม  -ทําใหจังหวัดขอนแกน สํานักการชาง
สัมพันธกฎกระทรวงผังเมือง กฎกระทรวงผังเมืองรวม การสัมมนาไม มีผังเมืองที่เปนระเบียบ
รวมจังหวัดขอนแกน จังหวัดขอนแกน โดยมีกลุม นอยกวารอยละ สะดวกในการติดตอประสาน
2.เพื่อทําความเขาใจแนวทาง เปาหมายไดแก ตัวแทน 85 งาน
การปฏิบัติแก อปท.ในเขต อปท.ในจังหวัดขอนแกน
จังหวัดขอนแกนในฐานะเจา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
พนักงานทองถิ่นในการควบ รวม 250 คน
คุมการปฏิบัติใหเปนไปตามผัง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน (Eco City)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 อบรมสัมมนาการพัฒนาเมืองและ 1.เพื่อปฏิบัติตามปฏิญญา  -จัดอบรมสัมมนาเผยแพร -                150,000          150,000         จํานวนผูเขารวม  1.จังหวัดขอนแกนเปน สํานักการชาง

ชุมชนสูเมืองนิเวศน ขอนแกนวาดวยการลดสภาวะ ความรูและสรางเครือขาย การอบรมไม จังหวัดที่มีสังคมและเมือง

โลกรอน พ.ศ. 2552 ขอนแกนสูเมืองนิเวศน นอยกวารอยละ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

2.เพื่ออบรมใหความรูเกี่ยวกับ โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก 85 2.อปท.และภาคสวนที่

การพัฒนาเมืองและชุมชนให อปท. หนวยงานราชการ เกี่ยวของมีความรูเกี่ยวกับ

เปนเมืองนิเวศน และเอกชน สถาบันการ การพัฒนาเมืองและชุมชน

3.เพื่อสรางเครือขายและ ศึกษา สื่อมวลชน องคกร ใหเปนเมืองนิเวศน

ผลักดันใหหนวยงานตาง ๆ ชุมชน และประชาชน

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาเมืองและชุมชนใน

จังหวัดขอนแกนใหเปนเมือง

นิเวศน

6 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน 1.เพื่อระดมความคิดเห็นใน  -จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ -                -                 500,000         จํานวนผูเขารวม  -ทําใหจังหวัดขอนแกน สํานักการชาง

ปฏิบัติการตามผังเมืองรวมจังหวัด การจัดทําแผนปฏิบัติการตาม จัดทําแผนปฏิบัติการตาม การสัมมนาไม มีผังเมืองที่เปนระเบียบ

ขอนแกน (ผังรูปแบบใหม) ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน นอยกวารอยละ สะดวกในการติดตอประสาน

2.เพื่อสรางเครือขายในการ โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก 90 งาน

พัฒนาเมืองใหเปนไปตาม ผูบริหาร อปท.ในเขตจังหวัด

ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแกน ขอนแกน 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน (Eco City)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการตนกลาเยาวชนสราง 1.เพื่ออบรมและปลูกจิตสํานึก  -จัดอบรมเยาวชนในระดับ -                -                 200,000         จํานวนผูเขารวม  -เยาวชนมีจิตสํานึกในการ

เมืองนาอยู ในการรวมสรางขอนแกนให ตาง ๆ เพื่อใหความรู การสัมมนาไม รวมสรางขอนแกนใหเปน

เปนเมืองนาอยูแกเยาวชน เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวม นอยกวารอยละ เมืองนาอยู 

ในจังหวัดขอนแกน ในระดับตาง ๆ และ 85

2.เพื่อใหเยาวชนรับทราบและ การสรางขอนแกนใหเปน

เขาใจในระบบการวางและ เมืองนาอยู

จัดทําผังเมืองในปจจุบัน

8 พัฒนาเมืองและชุมชนสูเมือง 1.เพื่ออบรมรูเกี่ยวกับการ  -จัดสัมมนาเผยแพรความ -                500,000          500,000         จํานวนผูเขารวม ประชาชนมีพฤติกรรมที่

นิเวศน พัฒนาเมืองและชุมชนใหเปน รูดานเมืองนิเวศน โดยมี การสัมมนาไม เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เมืองนาอยูสูเมืองนิเวศน กลุมเปาหมายไดแก อปท. นอยกวารอยละ

2.เพื่อเผยแพรความรู แก สถาบันการศึกษา หนวย 85

ประชาชนในการปรับเปลี่ยน งานราชการ เอกชน และ

พฤติกรรมที่เปนมิตรตอ ประชาชนในจังหวัด

สิ่งแวดลอม ขอนแกน

9 สรางเมืองใหสวยและนาอยูดวย 1.เพื่อสรางความรูความเขาใจ  -จัดการประกวดวาดภาพ 150,000         จํานวนผูสงภาพ  -เด็กและเยาวชนในจังหวัด สํานักการชาง

มือเรา ดานผังเมืองแกเด็กและเยาวชน "เมืองในฝน" สําหรับ เขารวมประกวด ขอนแกนเขาใจดานผังเมือง

ในจังหวัดขอนแกน นักเรียนในจังหวัดขอนแกน  -มีรูปภาพมุมตาง ๆ ของ

2.เพือสรางเครือขายประชาคม จังหวัดขอนแกนจากการ

ดานผังเมืองในสถานศึกษา สงรูปถายเขาประกวด
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน (Eco City)

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10 ประกวดสุดยอดไอเดียสรางสรรค 1.เพื่อประชาสัมพันธเสริมสราง  -จัดงานประกวดเสนอแนว 150,000         ผลงานสุดยอด  -เยาวชนและประชาชน สํานักการชาง

ขอนแกนใหเปนเมืองนาอยู ความรู ความเขาใจ และสราง ความคิดในการพัฒนาขอน ไอเดียสรางสรรค ทั่วไปมีจิตสํานึกดานผังเมือง

จิตสํานึกดานผังเมืองแกเยาว แกนใหเปนเมืองนาอยู เพื่อ ขอนแกนใหเปน และทราบถึงบทบาทหนาที่

ชนและประชาชนทั่วไป ชิงรางวัลสุดยอดไอเดีย เมืองนาอยู ของ อบจ.ดานการพัฒนา

2.เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชน สรางสรรคขอนแกนใหเปน ผังเมือง

และประชาชนทั่วไป ไดมีสวน เมืองนาอยูสําหรับนักเรียน

รวมในการเสนอ นักศึกษา และประชาชน
3.เพือเปนการประชาสัมพันธ ทั่วไปในจังหวัดขอนแกน
ใหหนวยงานตาง ๆและประชา

ชนทั่วไปทราบถึงบทบาท

และอํานาจหนาที่ของ อบจ.

ดานการพัฒนาผังเมืองใน

จ.ขอนแกน แนวความคิดเกี่ยว

กับการพัฒนาเมืองขอนแกน

ใหนาอยู

550,000         1,450,000       2,250,000      รวม  10  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการดานการทองเที่ยว 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 สนับสนนุสงเสริมและพัฒนาการ 1.เพื่อสนับสนุนกิจกรรม  -จัดกิจกรรมสงเสริมการ 2,500,000       1,000,000        1,000,000        - จัดกิจกรรม  -เปนการประชาสัมพันธ สํานักปลัดฯ

ทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยวประเพณี ทองเที่ยวรวมกับชุมชน สงเสริมการ ใหนักทองเที่ยวทั้งในและ

และงานเทศกาลตาง ๆ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ทองเที่ยวรวมกับ ตางประเทศรูจักจังหวัด

2.เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม โดยเนนการมีสวนรวม ชุมชนหนวยงาน ขอนแกนมากขึ้น

ของชุมชนดานการสงเสริม ในงานเทศกาลไหม ภาครัฐและเอกชน

งานประเพณีทองถิ่น ประเพณีผูกเสี่ยว ผูเขารวม เพิ่มขึ้น 60%

3.เพื่อสืบสานวัฒนธรรม งานไมนอยกวา 20,000 คน

ทองถิ่น  -ปรับปรุงและพัฒนา

แหลงทองเที่ยวภายใน

จังหวัดขอนแกน

 -อบรมและใหความรู

ดานการทองเที่ยวโดยชุมชน

 -ทําปายประชาสัมพันธ

ประจําแหลงทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการดานการทองเที่ยว 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2 สงเสริมการทองเที่ยวดานอนุรักษ 1.เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  -จัดกิจกรรมสงเสริมการ 500,000          -                 -                 - จัดกิจกรรม  -เปนการประชาสัมพันธ สํานักปลัดฯ

ดานวัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอม กิจกรรมการทองเที่ยวจังหวัด ทองเที่ยวดานอนุรักษ สงเสริมการ ใหนักทองเที่ยวทั้งในและ

ขอนแกน ดานวัฒนธรรม และดาน ทองเที่ยวรวมกับ ตางประเทศรูจักจังหวัด

2.เพื่อเชิญชวนใหประชาชน สิ่งแวดลอม ชุมชนหนวยงาน ขอนแกนมากขึ้น

เขารวมกิจกรรมในรูปแบบใหม ภาครัฐและเอกชน

ในระดับสากล เพิ่มขึ้น 60%

3.สงเสริมการทองเที่ยวตาม

นโยบายของรัฐบาล

3 สงเสริมมัคคุเทศกชุมชน 1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนา บุคลากรดานการทองเที่ยว 500,000          500,000          500,000         ผูเขารับอบรม  -บุคลากรไดรับความรู สํานักปลัดฯ

มาตรฐานการบริการนัก ไดศึกษาและพัฒนาทักษะ ไมนอยกวารอยละ ความสามารถนํามาพัฒนา

ทองเที่ยวโดยบุคลากรใน ใหมีมาตรฐานตามมาตรฐาน 80 ปรับใชดานการบริการนัก

ชุมชน การทองเที่ยวไทย จํานวน ทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

2.เพื่อยกระดับการใหบริการ 150 คน ชาวตางประเทศ

นักทองเที่ยวใหอยูในเกณฑ

มาตรฐานระดับสากล

4 โครงการทองเที่ยวโดยชุมชน  -เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  -จัดกิจกรรมสงเสริมการ 930,000          -                 -                จํานวนผูเขารวม 1.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

ในชุมชน และเชื่อมโยง ทองเที่ยวรวมกับชุมชน ไมนอยกวา ในอําเภอกระนวน

ภูมิปญญาทองถิ่นในการ หนวยงานภาครัฐ และ รอยละ 60 2.เปนการสงเสริมและกระตุน

พัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน เอกชน เศรษฐกิจในจังหวัดขอนแกน
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการดานการทองเที่ยว 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง  -เพื่อใหมีเสนทางคมนาคม ระยะทางรวม 840 ม. 1,521,000       -                 -                รอยละความพึงพอใจประชาชนสัญจร สํานักการชาง

แอสฟลติคคอนกรีตสายทางบาน ที่สะดวกสบายสําหรับ ของประชาชน ไปมาสะดวก

โคกสงาเขาสูแหลงทองเที่ยวชมรม นักทองเที่ยวในการทองเที่ยว ไมนอยกวา รวดเร็ว และ

งูจงอางแหงประเทศไทย ม.6 บานงู รอยละ 60 ปลอดภัยขึ้น

ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน -

ถนนสาย ขก 2039

6 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ 1.เพื่อเปนการสงเสริมการ จัดกิจกรรมสงเสริมการ 1,500,000       -                 -                ภาครัฐ เอกชน 1.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เทศบาลนคร

ทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน สงทาย ทองเที่ยวเมืองขอนแกน ทองเที่ยวและกระตุน ประชาชนในพื้นที่ ใหกับจังหวัดขอนแกน ขอนแกน

ปเกา ตอนรับปใหม 2.เพื่อเปนการสงเสริม เศรษฐกิจในเขตเทศบาล และนักทองเที่ยว 2.เปนการสงเสริมและกระตุน (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนเทศบาลนครขอนแกน) เศรษฐกิจและเปนการสราง นครขอนแกนและจัดงาน เขารวมกิจกรรม เศรษฐกิจในจังหวัดขอนแกน

ความประทับใจใหกับประชาชน สงทายปเกาตอนรับปใหม ไมนอยกวา80%

3.เพื่อใหประชาชนขาว

ขอนแกนไดมีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมรวมกันในการเฉลิม

ฉลองกิจกรรมสงทายปเกา

ตอนรับปใหมป 2017
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการดานการทองเที่ยว 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

7 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ 1.เพื่อเปนการสงเสริมการ จัดแสดงพันธุไมดอก ไม 600,000          -                 -                ภาครัฐ เอกชน 1.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เทศบาลนคร

ทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน งาน ทองเที่ยวเมืองขอนแกน ประดับ ชนิดไมเมืองหนาว ประชาชนในพื้นที่ ใหกับจังหวัดขอนแกน ขอนแกน

มหัศจรรยพันธุไมนานาชาติ ป 2560 2.เพื่อเปนการสงเสริม นานาชาติ และจําหนาย และนักทองเที่ยว 2.เปนการสงเสริมและกระตุน (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนเทศบาลนครขอนแกน) เศรษฐกิจและเปนการสราง พันธุไม เขารวมกิจกรรม เศรษฐกิจในจังหวัดขอนแกน

ความประทับใจใหกับประชาชน ไมนอยกวา80%

8 มหัศจรรยไดโนเสารประเทศไทย@ 1.เพื่อสงเสริมพัฒนาการ นิสิต นักศึกษา เด็ก 500,000          -                 -                ผูเขารวมกิจกรรม 1.สงเสริมและพัฒนาการ สํานักงาน

ขอนแกน ประจําป 2560 ทองเที่ยวดานธรณีวิทยา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไมนอยกวา 80% ทองเที่ยวและอุตสาหกรรม ทรัพยากร

"อุทยานธรณีขอนแกน ดินแดน ของจังหวัดขอนแกน ตลอดจน ทองเที่ยวดานธรณีวิทยาของ ธรรมชาติและ

ไดโนเสารดึกดําบรรพ" สรางอัตลักษณและภาพลักษณ จังหวัดขอนแกน สิ่งแวดลอม

(อุดหนุนสํานักงานทรัพยากร ที่ดีของจังหวัดขอนแกน 2.นักเรียน นิสิต นักศึกษา จังหวัดขอนแกน

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 2.เพื่อเปนการผลักดันการ เด็ก เยาวชน และประชาชน (สํานักปลัดฯ)

ขอนแกน) จัดตั้งอุทยานธรณีจังหวัด เห็นความสําคัญและมีสวนรวม

ขอนแกนใหเปนอุทยานธรณี ในการสงวน อนุรักษ ฟนฟู

ระดับประเทศ และเครือขาย และบริหารจัดการทรัพยากร

อุทยานธรณีระดับโลก ธรณี โดยเฉพาะทางดานธรณี

วิทยาและซากดึกดําบรรพ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการจัดงานขอนแกนไบควีค 1.เพื่อสงเสริมความรูการขับขี่  -ผูรักการขับขี่รถจักรยาน           300,000                   -                    -   จํานวนผูเขารวม 1.ผูเขารวมกิจกรรม ประชาชน สมาคมธุรกิจ

(อุดหนุนสมาคมธุรกิจการทองเที่ยว อยางปลอดภัย ยนตขนาดใหญจากทั่ว โครงการ ทั่วไปไดเพิ่มทักษะในการขับขี่ การทองเที่ยว

จังหวัดขอนแกน) 2.เพื่อสรางความสัมพันธอันดี ประเทศและตางประเทศ อยางปลอดภัยจากการจัด จังหวัดขอนแกน

ในหมูนักขับขี่จักรยานยนต กิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ (สํานักปลัดฯ)

ขนาดใหญจากทั่วประเทศ 2. สรางเครือขายนักขับขี่

และตางประเทศ ใหกวางขึ้นเปนผลดีตอการ

3.เพื่อหผูเขารวมกิจกรรมมี ทองเที่ยว

สวนรวมประชาสัมพันธแหลง

ทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน

10 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ 1.เพื่อจัดทําสื่อประชาสัมพันธ นักทองเที่ยว นักธุรกิจ           300,000                   -                    -   จํานวนผูเดินทาง 1.เปนการประชาสัมพันธ สมาคมธุรกิจ

ดานการทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน แนะนําแหลงทองเที่ยวภายใน และผูเดินทางมาจังหวัด มาจังหวัด จังหวัดขอนกน การทองเที่ยว

(อุดหนุนสมาคมธุรกิจการทองเที่ยว จังหวัดขอนแกน ขอนแกน ขอนแกนไมนอย 2.อํานวยความสะดวกใหกับ จังหวัดขอนแกน

จังหวัดขอนแกน) 2.เพื่ออํานวยความสะดวก กวารอยละ 60 ผูใขแผนที่ในการเดินทาง (สํานักปลัดฯ)

 ใหกับนักทองเที่ยวและผูมา และติดตอสื่อสารตาง ๆ

เยือนจังหวัดขอนแกน
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11 โครงการอบรมภาษาและพัฒนา 1.เพื่อใหผูเขารับการอบรม สมาชิกสมาคมฯ หรือผูให 250,000          -                 -                สามารถใหขอมูล 1.ผูเขารับการอบรมไดรับ สมาคมธุรกิจ

บุคลากรดานการทองเที่ยวและบริการ สามารถใชภาษาตางประเทศ บริการดานการทองเที่ยว และสื่อสารกับ ความรูดานการใชภาษาตาง การทองเที่ยว

(อุดหนุนสมาคมธุรกิจการทองเที่ยว สื่อสารกับชาวตางชาติได จํานวน 200 คน นักทองเที่ยวได ประเทศเพื่อการสื่อสารดาน จังหวัดขอนแกน

จังหวัดขอนแกน) 2.เพื่อพัฒนาและยกระดับ การทองเที่ยว (สํานักปลัดฯ)

ธุรกิจดานบริการการทองเที่ยว 2.ผูเขารับการอบรมสามารถ

3.เพื่อนําความรูที่ไดรับนํา นําเสนอขอมูลดานการ

เสนอขอมูลใหกับชาวตางชาติ ทองเที่ยวสําหรับชาว

ตางประเทศ

12 โครงการขอนแกนแลกเปลี่ยน เรียนรู 1.เพื่อใหผูรวมงานทั้งชาวไทย  -ประชาชนภายในจังหวัด 150,000          -                 -                จํานวนผูเขารวม 1.เกิดเครือขายความรวมมือ สมาคมธุรกิจ

วัฒนธรรมนานาชาติ และชาวตางชาติไดรับขาวสาร ขอนแกน ชาวตางชาติและ ไมนอยกวา ระหวางหนวยงานไทย องคกร การทองเที่ยว

(อุดหนุนสมาคมธุรกิจการทองเที่ยว ขอมูลรวมถึงการเขาถึงแหลง ครอบครัวที่มาประกอบ รอยละ 60 ธุรกิจของจังหวัด ชมรม จังหวัดขอนแกน

จังหวัดขอนแกน) ขอมูลที่จําเปน ธุรกิจ มาทองเที่ยว ตลอดจน สมาคม ของชาวตางชาติที่อยู (สํานักปลัดฯ)

2.เพื่อพัฒนาและสงเสริมความ พํานักอาศัยในจังหวัด ในจังหวัดขอนแกน

สัมพันธอันดีระหวางเชื้อชาติ ขอนแกน 2.ความสัมพันธอันดีระหวาง

3.สงเสริมภาพลักษณที่ดี ชาวขอนแกนและชาวตางชาติ

ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี 3.สงเสริมความรูความเขาใจ

อันดีงามของชาวขอนแกน เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี

นานาชาติ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการดานการทองเที่ยว 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

13 โครงการประชุมสัมมนาแนวทาง 1.จัดประชุมสัมมนาหา  -กลุมภาคีเครือขายใน 300,000          -                 -                จํานวนผูเขารวม 1.ไดเสนทางการทองเที่ยว สภาวัฒนธรรม

จัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม แนวทางในการทําเสนทาง เขตอําเภอบานไผ จํานวน ไมนอยกวา เชิงอนุรักษวัฒนธรรมในพื้นที่ อําเภอบานไผ

อยางยั่งยืน อําเภอบานไผ ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน 100 คน รอยละ 60 อําเภอบานไผ อยางนอย 4 (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ เขตอําเภอบานไผ เสนทาง

บานไผ) 2.เพื่อเปนการเลาเรื่องเชิง 2.ไดสงเสริมการแสดง

ประวัติศาสตรและสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสาน

ทางธรรมชาติเชื่อมโยงพื้นที่ การจัดแสดงผลิตภัณฑของดี

อําเภอบานไผ บานฉันในพื้นที่ตามเสนทาง

ทองเที่ยว

14 อบรมมัคคุเทศกนอยอําเภอบานไผ 1.เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน  -เด็ก และเยาวชนในสถาน 200,000          -                 -                จํานวนผูเขารวม  -มัคคุเทศกนอยที่ผานการ สภาวัฒนธรรม

(อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอ ไดเขารับการอบรมทักษะการ ศึกษาซึ่งเปนตัวแทนของ ไมนอยกวา อบรมสามารถนําเสนอเสนห อําเภอบานไผ

บานไผ) พูดเพื่อแนะนําสถานที่ ชุมชนที่มีแหลงทองเที่ยว รอยละ 60 มรดกวัฒนธรรมไทยที่มีใน (สํานักปลัดฯ)

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมรดกในพื้นที่อําเภอ พื้นที่ไดรับทราบ

2.เพื่อสงเสริมใหมัคคุเทศก บานไผ จํานวน 120 คน 2.เด็ก และเยาวชนกลาแสดง

นอย สามารถนําเสนอมรดก ออกในทางสรางสรรค

วัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน

ของตนเอง

10,051,000     1,500,000       1,500,000      รวม     14     โครงการ



4-8

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการ 1 อําเภอ 1 หมูบาน 1.เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง  -สรางศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ 400,000          400,000          400,000         จํานวนหมูบาน ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

เศรษฐกิจพอเพียง แกชุมชนในการดําเนินชีวิต ในหมูบานนํารองเศรษฐกิจ ที่เขารวมโครงการ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ไมนอยกวา

พอเพียง 4 ศูนย

2.เพื่อขยายผลหมูบาน  -พัฒนาใหเปนหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด เศรษฐพอเพียงใน 2 

ขอนแกน อําเภอ ๆ ละ 1 หมูบาน

3.เพื่อสรางแหลงเรียนรูดาน
 เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัด

2 โครงการสงเสริมชุมชนตนแบบ 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุน 1.จัดฝกอบรม/สัมมนา/ 500,000          -                    -                   ผูเขารวมโครงการ 1.ผูเขารวมโครงการมี กองแผนฯ

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง การลดรายจาย เพิ่มรายได ศึกษาดูงานใหแกเกษตรกร มีความพึงพอใจไม ทักษะความรูความสามารถ

พระราชดําริของในหลวง ใหตนเองและครอบครัว หรือประชาชนผูสนใจ นอยกวารอยละ 60 และสรางงานสรางอาชีพ

2.เพื่อสงเสริมบุคลากรใน 2.จัดการแขงขัน/จัดประกวด ใหกับตนเองและครอบครัว

ทองถิ่นใหมีความรู ความ ดานการประกอบอาชีพ 2.ผูเขารวมโครงการ

สามารถถายทอดความรูสู สามารถเปนวิทยากรและ

ชุมชนได ถายทอดความรูได

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการสงเสริมการประกอบ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  - ขุดบอน้ําในไรนา บอละ       40,000,000       40,000,000      40,000,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

อาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบอาชีพตามแนวทาง 19,000 บาท จํานวน 20 ผูเขารวมโครงการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอ ๆ ละ 50 บอ

 -อบรมสงเสริมอาชีพ 26

อําเภอ ๆ 5 รุน ๆ ละ
. 200,000 บาท
  -พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการ

เกษตร 5 อําเภอ ๆ ละ 5

จุด ๆ ละ 800,000 บาท

  -บูรณาการรวมกับหนวย

งานอื่นในการจัดกิจกรรม

10 ครั้ง ๆ ละ 400,000

บาท

 -สนับสนุนปจจัยการผลิต

ดานอาชีพแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง 10 ครั้ง ๆ ละ

200,000 บาท
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 กอสรางถนนสูแหลงเกษตร บาน เพื่อใหเกษตรกรมีการ ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม.           498,800                   -                    -   รอยละของเกษตรกรประชาชนสัญจรไปมา กองแผนฯ

ดอนพันชาติ ม.3 ต.หนองแปน คมนาคมที่สะดวกและ ยาว 358 ม.สูงรวม 1.5 ม. ผูไดรับประโยชน สะดวกและปลอดภัยขึ้น

อ.มัญจาคีรี-ทล.229 จ.ขอนแกน ปลอดภัย บดอัดแนน หรือมีปริมาตร

จุดเริ่มตน  ดินถมไมนอยกวา 3,893

ลบ.ม.

จุดสิ้นสุด  

5 กอสรางถนนสูแหลงเกษตร บาน เพื่อใหเกษตรกรมีการ ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม.           498,800                   -                    -   รอยละของเกษตรกรประชาชนสัญจรไปมา กองแผนฯ

ดอนพันชาติ ม.3 ต.หนองแปน คมนาคมที่สะดวกและ ยาว 358 ม.สูงรวม 1.5 ม. ผูไดรับประโยชน สะดวกและปลอดภัยขึ้น

อ.มัญจาคีรี-ทช.ขก.4008 จ.ขอนแกน ปลอดภัย บดอัดแนน หรือมีปริมาตร

จุดเริ่มตน  ดินถมไมนอยกวา 3,893

ลบ.ม.

จุดสิ้นสุด  

6 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อการ เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชเพื่อ เจาะบอบาดาลขนาดเสน        2,700,000                   -                    -   ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

เกษตร ต.บัวเงิน ต.พังทุย การเกษตรอยางเพียงพอ ผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ลึก ผูรับบริการ

ต.ทรายมูล  อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 40 ม. พรอมติดตั้งทอกัน

ทรุดตลอดแนว 50 บอ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

7 อบรมเกษตรอินทรีย เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม           470,000                   -                    -   รอยละของผูรวม  -ประชาชนมีรายได กองแผนฯ

ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา โครงการ เพิ่มขึ้น

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร

8 ขยายทอสงน้ําเพื่อการเกษตรดวยทอ เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชเพื่อ ทอสงน้ําพีวีซีขนาด 6 นิ้ว 500,000          -                 -                รอยละของเกษตรกร ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

สงน้ํา พีวีซี บานนาคูณ ม.3 ต.บานโคก การเกษตรอยางเพียงพอ ชั้น 8.5 ยาว 1,180 ม. ผูไดรับประโยชน

อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน

9 โครงการสงเสริมอาชีพแบบ 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุน  -จัดฝกอบรม/สัมมนา/ 300,000          -                    -                   ผูเขารวมโครงการ 1.ผูเขารวมโครงการมี กองแผนฯ

เศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจาย เพิ่มรายได ศึกษาดูงานใหแกเกษตรกร มีความพึงพอใจไม ทักษะความรูความสามารถ

ใหตนเองและครอบครัว หรือประชาชนผูสนใจ นอยกวารอยละ 60 และสรางงานสรางอาชีพ

2.เพื่อสงเสริมบุคลากรใน ในเขตตําบลโนนสมบูรณ ใหกับตนเองและครอบครัว

ทองถิ่นใหมีความรู ความ อ.เขาสวนกวาง 2.ผูเขารวมโครงการ

สามารถถายทอดความรูสู สามารถเปนวิทยากรและ

ชุมชนได ถายทอดความรูได

10 กอสรางถังน้ําประปาแบบโครงเหล็ก เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช หอถังสูง ขนาดกวาง 3.60           400,000                   -                    -   รอยละของเกษตรกร ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

บานซําโอง ม.6 ต.หวยเตย อ.ซําสูง ในดานการสาธารณูปโภค ม. ยาว 3.60 ม. ถังน้ํา ผูไดรับประโยชน

จ.ขอนแกน อยางเพียงพอ ไฟเบอรกลาส 4 ถัง ความจุ

ไมนอยกวา 10 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

11 ขุดสระน้ําสงเสริมอาชีพแบบ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ ขุสระน้ําในเขตอําเภอ           490,000                   -                    -   รอยละของเกษตรกร ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

เศรษฐกิจพอเพียงในเขตอําเภอ ประกอบอาชีพตามแนวทาง แวงนอย ขนาดปริมาตร ผูไดรับประโยชน

แวงนอย จังหวัดขอนแกน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กักเก็บน้ําไมนอยกวา

1,000 ลบ.ม. จํานวน 20

บอ

12 โครงการฝกอบรมเกษตรกรตาม 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุน  -จัดฝกอบรม/สัมมนา/ 500,000          -                    -                   ผูเขารวมโครงการ 1.ผูเขารวมโครงการมี กองแผนฯ

แนวพระราชดําริ การลดรายจาย เพิ่มรายได ศึกษาดูงานใหแกเกษตรกร มีความพึงพอใจไม ทักษะความรูความสามารถ

ใหตนเองและครอบครัว หรือประชาชนผูสนใจ นอยกวารอยละ 60 และสรางงานสรางอาชีพ

2.เพื่อสงเสริมบุคลากรใน ในเขตอําเภอชุมแพ รวม ใหกับตนเองและครอบครัว

ทองถิ่นใหมีความรู ความ 5 ตําบล 2.ผูเขารวมโครงการ

สามารถถายทอดความรูสู สามารถเปนวิทยากรและ

ชุมชนได ถายทอดความรูได

13 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสู เพื่อใหเกษตรกรมีการ ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม.           500,000                   -                    -   รอยละของเกษตรกรประชาชนสัญจรไปมา กองแผนฯ

แหลงเกษตร สายบานโนนทัน ม.1 - คมนาคมที่สะดวกและ ยาว 1,200 ม. ลูกรังบด ผูไดรับประโยชน สะดวกและปลอดภัยขึ้น

บานเปอย ม.5 ต.โนนทัน เขื่อม ปลอดภัย อัดแนนหนา 0.15 ม.

ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน ลาดชัน 1:1

จุดเริ่มตน  

จุดสิ้นสุด  
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

14 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสู เพื่อใหเกษตรกรมีการ ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม.           500,000                   -                    -   รอยละของเกษตรกรประชาชนสัญจรไปมา กองแผนฯ

แหลงเกษตร สายบานหวา ม.3 จาก คมนาคมที่สะดวกและ ยาว 1,200 ม. ลูกรังบด ผูไดรับประโยชน สะดวกและปลอดภัยขึ้น

วัดปาหนองอีเห็น เชื่อมถนนลาดยาง ปลอดภัย อัดแนนหนา 0.15 ม.

อบจ. ตําบลโนนทัน อ.หนองเรือ ลาดชัน 1:1
จ.ขอนแกน

จุดเริ่มตน  

จุดสิ้นสุด  

15 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหเกษตรกรมีการ ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม.           500,000                   -                    -   รอยละของเกษตรกรประชาชนสัญจรไปมา กองแผนฯ

เปอย ม.5 เขาสูแหลงเกษตร คมนาคมที่สะดวกและ ยาว 1,200 ม. ลูกรังบด ผูไดรับประโยชน สะดวกและปลอดภัยขึ้น

ต.โนนทัน เชื่อม ต.โนนทอง ปลอดภัย อัดแนนหนา 0.15 ม.

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน ลาดชัน 1:1

จุดเริ่มตน  

จุดสิ้นสุด  
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

16 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหเกษตรกรมีการ ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม.           500,000                   -                    -   รอยละของเกษตรกรประชาชนสัญจรไปมา กองแผนฯ

หนองเม็ก ม.5, บานหนองทุม ม.6 - คมนาคมที่สะดวกและ ยาว 1,200 ม. ลูกรังบด ผูไดรับประโยชน สะดวกและปลอดภัยขึ้น

เขาสูแหลงเกษตรตําบลบานกง ปลอดภัย อัดแนนหนา 0.15 ม.

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน ลาดชัน 1:1

จุดเริ่มตน  

จุดสิ้นสุด  

17 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหเกษตรกรมีการ ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม.           500,000                   -                    -   รอยละของเกษตรกรประชาชนสัญจรไปมา กองแผนฯ

เปอย ม.3, บานหนองสระ ม.5, คมนาคมที่สะดวกและ ยาว 1,200 ม. ลูกรังบด ผูไดรับประโยชน สะดวกและปลอดภัยขึ้น

บานทาลี่ ม.7 - เขาสูแหลงเกษตร ปลอดภัย อัดแนนหนา 0.15 ม.

ต.บานกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน ลาดชัน 1:1

จุดเริ่มตน  

จุดสิ้นสุด  



4-15

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

18 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหเกษตรกรมีการ ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม.           500,000                   -                    -   รอยละของเกษตรกรประชาชนสัญจรไปมา กองแผนฯ

หนองเม็ก ม.5 - บานโนนศิลา เขาสู คมนาคมที่สะดวกและ ยาว 1,200 ม. ลูกรังบด ผูไดรับประโยชน สะดวกและปลอดภัยขึ้น

แหลงเกษตร ต.บานกง อ.หนองเรือ ปลอดภัย อัดแนนหนา 0.15 ม.

จ.ขอนแกน ลาดชัน 1:1

จุดเริ่มตน  

จุดสิ้นสุด  

19 กอสรางถนนลูกรังสูแหลงเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีการ ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม.           500,000                   -                    -   รอยละของเกษตรกรประชาชนสัญจรไปมา กองแผนฯ

บานโคกงาม ม.3 ต.หนองเขียด คมนาคมที่สะดวกและ ยาว 1,200 ม. ปริมาตร ผูไดรับประโยชน สะดวกและปลอดภัยขึ้น

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน ปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา

จุดเริ่มตน  ลบ.ม.

จุดสิ้นสุด  
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

20 กอสรางถนนหินคลุกสูแหลงเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีการ ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม.           750,000                   -                    -   รอยละของเกษตรกรประชาชนสัญจรไปมา กองแผนฯ

เชื่อมบานสระแกว ม.10 คมนาคมที่สะดวกและ ยาว 1,200 ม. ปริมาตร ผูไดรับประโยชน สะดวกและปลอดภัยขึ้น

ต.นาหนองทุม - บานวังศักดา ม.13 ปลอดภัย ลูกรังไมนอยกวา

ต.นาหนองทุม - บานวังยาวใหญ ม.4 ลบ.ม.

ต.นาหนองทุม อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน

จุดเริ่มตน

จุดสิ้นสุด

21 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน เพื่อใหเกษตรกรมีการ ขนาดกวาง 4 ม. ยาว           200,000                   -                    -   รอยละของเกษตรกรประชาชนสัญจรไปมา กองแผนฯ

กุดฉิม ม.8 - แหลงเกษตรลําหวยปอ คมนาคมที่สะดวกและ 2,000 ม. ผูไดรับประโยชน สะดวกและปลอดภัยขึ้น

ต.โนนทัน เชื่อม ต.โนนทอง ปลอดภัย

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

จุดเริ่มตน
E16.504915

N102.402824

จุดสิ้นสุด
E16.514984

N102.403103
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

22 สรางภูมิคุมกันใหรูเทาทันการ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมาชิกกลุมและเกษตรกร           200,000                   -                    -   รอยละของผูรวม  -ประชาชนมีรายได วิสาหกิจชุมชน

เปลี่ยนแปลงใหแกกลุมเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตร ในชุมชนอําเภอกระนวน โครงการ เพิ่มขึ้น เกษตรผสมผสาน

อําเภอกระนวน ผสมผสานครบวงจรแผนใหม จํานวน 850 คน แบบครบวงจร

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเกษตร ใหรูเทาทันการเปลี่ยนและ แผนใหม

ผสมผสานแบบครบวงจรแผนใหม) สรางภูมิคุมกันที่ดี กองแผนฯ

2.เพื่อใหสมาชิกมีรายไดเพิ่ม

จากการมีอาชีพเสริม

23 สงเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง 1.เพื่อใชแหลงน้ําสาธารณะ  -ราษฎรในชุมชนพื้นที่ 100,000                            -                    -   รอยละของผูรวม  -ประชาชนมีรายได  สนง.ประมง

แบบยั่งยืน ประโยชนในหมูบานใหเกิด อําเภอกระนวน โครงการ เพิ่มขึ้น อําเภอกระนวน

(อุดหนุนสํานักงานประมงอําเภอ ประโยชนสูงสุด กองแผนฯ

กระนวน) 2.เพื่อความเปนอยูอยาง

พอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ

โดยใชทรัยากรมนุษยและ

ทรัพยากรธรรมชาติ

24 ผลิตพันธุขาวคุณภาพเพื่อการ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม           500,000 -                 -                รอยละของผูรวม  -ประชาชนมีรายได วิสาหกิจชุมชน

บริโภคและการจําหนาย ผลิตพันธุขาวที่มีคุณภาพ เกษตรกรวิสาหกิจชุมชน โครงการ เพิ่มขึ้น ผูจัดทําแปลง

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผูจัดทําแปลง ศูนยขาวชุมชนผูจัดทําแปลง ขยายเมล็ดพันธุ

ขยายเมล็ดพันธุขาวบานหนองไหล ขยายเมล็ดพันธุขาวบานหนองไหล ขาวฯ

ต.โคกสี อ.เมือง) ต.โคกสี อ.เมือง) กองแผนฯ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

25 ใชปุยอินทรียชีวภาพ เพื่อรักษา เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม           500,000 -                 -                รอยละของผูรวม  -ประชาชนมีรายได วิสาหกิจชุมชน

สภาพแวดลอม ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา โครงการ เพิ่มขึ้น ปุยอินทรีย

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนปุยอินทรีย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร ชีวภาพหนองแวง

ชีวภาพหนองแวงเรือประชา เรือประชา

ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง) กองแผนฯ

26 เกษตรอินทรียเพื่อสุขภาพ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม           470,000                   -                    -   รอยละของผูรวม  -ประชาชนมีรายได วิสาหกิจชุมชน

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา โครงการ เพิ่มขึ้น เกษตรอินทรีย

ชีวภาพบานบึงเนียม อ.เมือง) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร ชีวภาพบึงเนียม

กองแผนฯ

27 เกษตรปลอดพิษเพื่อชีวิตปลอดภัย เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  - อบรมใหความรูในการ           480,000                   -                    -   รอยละของผูรวม  -ประชาชนมีรายได วิสาหกิจชุมชน

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนพืชปลอดภัย ประกอบอาชีพตามแนวทาง ถนอมและแปรรูปอาหาร โครงการ เพิ่มขึ้น กลุมพืชปลอดภัย

ต.พระลับ อ.เมือง) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพาะเห็ดใหแกกลุม ต.พระลับ

เกษตรกรตําบลพระลับ กองแผนฯ

อําเภอเมือง

28 ผลิตขาวคุณภาพปลอดสารเคมี เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม           450,000                   -                    -   รอยละของผูรวม  -ประชาชนมีรายได วิสาหกิจชุมชน

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผลิตขาวหอม ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา โครงการ เพิ่มขึ้น กลุมพืชปลอดภัย

มะลิอินทรียบานบอ ต.บานดง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร ต.พระลับ
อ.อุบลรัตน) กองแผนฯ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

29 พัฒนาพันธุขาวเพื่อการขยายพันธุ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม           440,000                   -                    -   รอยละของผูรวม  -ประชาชนมีรายได วิสาหกิจชุมชน

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริม ผลิตพันธุขาวที่มีคุณภาพ เกษตรกรวิสาหกิจชุมชน โครงการ เพิ่มขึ้น ศูนยสงเสริม

และผลิตพันธุขาวชุมชน ศูนยขาวชุมชนบาน และผลิตพันธุ
บานโนนสะอาด อ.แวงใหญ) โนนสะอาด อําเภอแวงใหญ ขาวชุมชนฯ

กองแผนฯ

30 สงเสริมการผลิตขาวปลอดภัยเพื่อ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม           400,000                   -                    -   รอยละของผูรวม  -ประชาชนมีรายได วิสาหกิจชุมชน

การบริโภคและจําหนาย ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา โครงการ เพิ่มขึ้น กลุมพืชปลอดภัย

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเกษตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร ต.พระลับ
อินทรียบานหนองขาม ต.นาคํา กองแผนฯ

อ.อุบลรัตน)

31 พัฒนาเกษตรกรรมปลอดสารพิษ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม           440,000                   -     -    ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น วิสาหกิจชุมชน

เพื่อเศรษฐกิจที่ดีของครอบครัว ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา ผูเขารวมโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร หนองสองหอง

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจ  - ศึกษาดูงานตนแบบ อ.เขาสวนกวาง

พอเพียงหนองสองหอง ต.เขาสวนกวาง ดานเศรษฐกิจพอเพียง กองแผนฯ

อ.เขาสวนกวาง)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

32 ปรับปรุงคุณภาพยางพาราเพื่อเพิ่ม เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม           450,000                   -     -    ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น วิสาหกิจชุมชน

มูลคา ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา ผูเขารวมโครงการ ยางพารา ต.นางิ้ว

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนยางพารา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร อ.เขาสวนกวาง

ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง) กองแผนฯ

33 พัฒนาศักยภาพการลดตนทุนการ 1.เพื่อใหเกษตรกรมีความรู  -เกษตรกรในพื้นที่ 5 ตําบล 300,000                            -                    -   ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักงานเกษตร

ผลิตพืชอําเภอโนนศิลา ป 2560 สามารถปลูกพืชหลังนา/พืช ในเขตอําเภอโนนศิลา ผูเขารวมโครงการ อําเภอโนนศิลา

(อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอ ปุยสด สามารถนําไปปฏิบัติ จํานวน 400 ราย กองแผนฯ

โนนศิลา) ไดอยางถูกตอง

2.เพื่อใหเกษตรกรผูเขารวม

อบรมสามารถนําความรูใชใน

การลดตนทุนการผลิตขาวได

34 โครงการเสริมสรางหมูบานเศรษฐกิจ 1.เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ  -จัดประกวดหมูบาน 200,000          -                 -                ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักงานพัฒนา

พอเพียง อยูเย็น เปนสุข ดีเดน หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ผูเขารวมโครงการ ชุมชนจังหวัด

"อยูเย็น เปนสุข" ดีเดนระดับจังหวัด "อยูเย็น เปนสุข" ที่มีผลงาน "อยูเย็น เปนสุข" 2 ระดับ ขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ 2560 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
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

35 ฝกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญา 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุน 1.จัดฝกอบรม/สัมมนา/ 1,000,000       -                    -                   ผูเขารวมโครงการ 1.ผูเขารวมโครงการมี สํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจาย เพิ่มรายได ศึกษาดูงานใหแกเกษตรกร มีความพึงพอใจไม ทักษะความรูความสามารถ ชุมชนอําเภอ

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน ใหตนเองและครอบครัว หรือประชาชนผูสนใจ นอยกวารอยละ 60 และสรางงานสรางอาชีพ หนองนาคํา

อ.หนองนาคํา) 2.เพื่อสงเสริมบุคลากรใน 2.จัดการแขงขัน/จัดประกวด ใหกับตนเองและครอบครัว กองแผนฯ

ทองถิ่นใหมีความรู ความ ดานการประกอบอาชีพ 2.ผูเขารวมโครงการ

สามารถถายทอดความรูสู สามารถเปนวิทยากรและ

ชุมชนได ถายทอดความรูได

36 ฝกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญา 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุน 1.จัดฝกอบรม/สัมมนา/ 1,000,000       -                    -                   ผูเขารวมโครงการ 1.ผูเขารวมโครงการมี สํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจาย เพิ่มรายได ศึกษาดูงานใหแกเกษตรกร มีความพึงพอใจไม ทักษะความรูความสามารถ ชุมชนอําเภอ

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน ใหตนเองและครอบครัว หรือประชาชนผูสนใจ นอยกวารอยละ 60 และสรางงานสรางอาชีพ ภูเวียง

อ.ภูเวียง) 2.เพื่อสงเสริมบุคลากรใน 2.จัดการแขงขัน/จัดประกวด ใหกับตนเองและครอบครัว กองแผนฯ

ทองถิ่นใหมีความรู ความ ดานการประกอบอาชีพ 2.ผูเขารวมโครงการ

สามารถถายทอดความรูสู สามารถเปนวิทยากรและ

ชุมชนได ถายทอดความรูได
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

37 ฝกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญา 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุน 1.จัดฝกอบรม/สัมมนา/ 1,000,000       -                    -                   ผูเขารวมโครงการ 1.ผูเขารวมโครงการมี สํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจาย เพิ่มรายได ศึกษาดูงานใหแกเกษตรกร มีความพึงพอใจไม ทักษะความรูความสามารถ ชุมชนอําเภอ

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน ใหตนเองและครอบครัว หรือประชาชนผูสนใจ นอยกวารอยละ 60 และสรางงานสรางอาชีพ เวียงเกา

อ.เวียงเกา) 2.เพื่อสงเสริมบุคลากรใน 2.จัดการแขงขัน/จัดประกวด ใหกับตนเองและครอบครัว กองแผนฯ

ทองถิ่นใหมีความรู ความ ดานการประกอบอาชีพ 2.ผูเขารวมโครงการ

สามารถถายทอดความรูสู สามารถเปนวิทยากรและ

ชุมชนได ถายทอดความรูได

38 ฝกอบรมสงเสริมอาชีพเพื่อลดตนทุน 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุน 1.จัดฝกอบรม/สัมมนา/ 1,000,000       -                    -                   ผูเขารวมโครงการ 1.ผูเขารวมโครงการมี สํานักงาน

การผลิต การลดรายจาย เพิ่มรายได ศึกษาดูงานใหแกเกษตรกร มีความพึงพอใจไม ทักษะความรูความสามารถ เกษตรอําเภอ

(อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอ ใหตนเองและครอบครัว หรือประชาชนผูสนใจ นอยกวารอยละ 60 และสรางงานสรางอาชีพ เวียงเกา

เวียงเกา) 2.เพื่อสงเสริมบุคลากรใน 2.จัดการแขงขัน/จัดประกวด ใหกับตนเองและครอบครัว กองแผนฯ

ทองถิ่นใหมีความรู ความ ดานการประกอบอาชีพ 2.ผูเขารวมโครงการ

สามารถถายทอดความรูสู สามารถเปนวิทยากรและ

ชุมชนได ถายทอดความรูได
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

39 ฝกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญา 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุน 1.จัดฝกอบรม/สัมมนา/ 1,000,000       -                    -                   ผูเขารวมโครงการ 1.ผูเขารวมโครงการมี สํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจาย เพิ่มรายได ศึกษาดูงานใหแกเกษตรกร มีความพึงพอใจไม ทักษะความรูความสามารถ ชุมชนอําเภอ

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน ใหตนเองและครอบครัว หรือประชาชนผูสนใจ นอยกวารอยละ 60 และสรางงานสรางอาชีพ ชนบท

อ.ชนบท) 2.เพื่อสงเสริมบุคลากรใน 2.จัดการแขงขัน/จัดประกวด ใหกับตนเองและครอบครัว กองแผนฯ

ทองถิ่นใหมีความรู ความ ดานการประกอบอาชีพ 2.ผูเขารวมโครงการ

สามารถถายทอดความรูสู สามารถเปนวิทยากรและ

ชุมชนได ถายทอดความรูได

40 ฝกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญา 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุน 1.จัดฝกอบรม/สัมมนา/ 300,000          -                    -                   ผูเขารวมโครงการ 1.ผูเขารวมโครงการมี สํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจาย เพิ่มรายได ศึกษาดูงานใหแกเกษตรกร มีความพึงพอใจไม ทักษะความรูความสามารถ ชุมชนอําเภอ

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน ใหตนเองและครอบครัว หรือประชาชนผูสนใจ นอยกวารอยละ 60 และสรางงานสรางอาชีพ บานฝาง

อ.บานฝาง) 2.เพื่อสงเสริมบุคลากรใน 2.จัดการแขงขัน/จัดประกวด ใหกับตนเองและครอบครัว กองแผนฯ

ทองถิ่นใหมีความรู ความ ดานการประกอบอาชีพ 2.ผูเขารวมโครงการ

สามารถถายทอดความรูสู สามารถเปนวิทยากรและ

ชุมชนได ถายทอดความรูได
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

41 ฝกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญา 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุน 1.จัดฝกอบรม/สัมมนา/ 200,000          -                    -                   ผูเขารวมโครงการ 1.ผูเขารวมโครงการมี สํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจาย เพิ่มรายได ศึกษาดูงานใหแกเกษตรกร มีความพึงพอใจไม ทักษะความรูความสามารถ ชุมชนอําเภอ

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน ใหตนเองและครอบครัว หรือประชาชนผูสนใจ นอยกวารอยละ 60 และสรางงานสรางอาชีพ พระยืน

อ.พระยืน) 2.เพื่อสงเสริมบุคลากรใน 2.จัดการแขงขัน/จัดประกวด ใหกับตนเองและครอบครัว กองแผนฯ

ทองถิ่นใหมีความรู ความ ดานการประกอบอาชีพ 2.ผูเขารวมโครงการ

สามารถถายทอดความรูสู สามารถเปนวิทยากรและ

ชุมชนได ถายทอดความรูได

42 ฝกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญา 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุน 1.จัดฝกอบรม/สัมมนา/ 300,000          -                    -                   ผูเขารวมโครงการ 1.ผูเขารวมโครงการมี สํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจาย เพิ่มรายได ศึกษาดูงานใหแกเกษตรกร มีความพึงพอใจไม ทักษะความรูความสามารถ ชุมชนอําเภอ

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน ใหตนเองและครอบครัว หรือประชาชนผูสนใจ นอยกวารอยละ 60 และสรางงานสรางอาชีพ บานไผ

อ.บานไผ) 2.เพื่อสงเสริมบุคลากรใน 2.จัดการแขงขัน/จัดประกวด ใหกับตนเองและครอบครัว กองแผนฯ

ทองถิ่นใหมีความรู ความ ดานการประกอบอาชีพ 2.ผูเขารวมโครงการ

สามารถถายทอดความรูสู สามารถเปนวิทยากรและ

ชุมชนได ถายทอดความรูได

43 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม           300,000                   -     -    ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น เกษตรอําเภอ

เกษตร ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา ผูเขารวมโครงการ เมือง

(อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร กองแผนฯ

เมือง)  - ศึกษาดูงานตนแบบ

ดานเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

44 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม           300,000                   -     -    ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น เกษตรอําเภอ

เกษตร ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา ผูเขารวมโครงการ บานฝาง

(อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร กองแผนฯ

บานฝาง)  - ศึกษาดูงานตนแบบ

ดานเศรษฐกิจพอเพียง

45 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม           300,000                   -     -    ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น เกษตรอําเภอ

เกษตร ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา ผูเขารวมโครงการ กระนวน

(อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร กองแผนฯ

กระนวน)  - ศึกษาดูงานตนแบบ

ดานเศรษฐกิจพอเพียง

46 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการ เพื่อสงเสริมเกษตรกรในการ  -อบรมใหความรูแกกลุม           300,000                   -     -    ความพึงพอใจของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น เกษตรอําเภอ

เกษตร ประกอบอาชีพตามแนวทาง เกษตรกรเพื่อพัฒนา ผูเขารวมโครงการ หนองนาคํา

(อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพทางการเกษตร กองแผนฯ

หนองนาคํา)  - ศึกษาดูงานตนแบบ

ดานเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

47 การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูปรัชญา 1.เพื่อถายทอดความรูดาน  -เกษตรกรในเขตพื้นที่           500,000                   -                    -   ความพึงพอใจของ 1.เปนการถายทอดความรู ศูนยการศึกษา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงใหแก อําเภอบานไผ ผูเขารวมโครงการ ดานเศรษฐกิจพอเพียงใหแก นอกระบบและ
ทฤษฎีใหม ประจําตําบล เกษตรกรผูเขารวมโครงการ เกษตรกร การศึกษาตาม
ปงบประมาณ 2560 3.เพื่อสรางความเขมแข็งให 2.เกษตรกรมีรายไดเพิ่ม อัธยาศัยอําเภอ
(อุดหนุนศูนยการศึกษานอกระบบและ แกชุมชนอยางยั่งยืนตามแนว มากขึ้น บานไผ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานไผ) เศรษฐกิจพอเพียง 3.มีศูนยเรียนรูประจํา (กองแผน)

ตําบล

64,137,600     40,400,000     40,400,000    รวม   47  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา 1.เพื่อสงเสริมใหองคกรสตรีใน  -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3,000,000       -                 -                ความพึงพอใจของ ผูเขารวมโครงการมีความ สํานักงานพัฒนา

กลุมสตรีจังหวัดขอนแกน ทุกระดับมีความรู ความเขาใจ คณะกรรมการพัฒนาสตรี ผูเขารวมโครงการ เปนอยูที่ดีขึ้น ชุมชนจังหวัด

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน และพรอมใจนอมนําหลักการ จังหวัดขอนแกน 1 วัน รวม ขอนแกน

จังหวัดขอนแกน) "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 105 คน และทัศนศึกษา (สํานักปลัดฯ)

มาใชในการดํารงชีวิตกับตนเอง ดูงานนอกพื้นที่จังหวัด

ครอบครัวและชุมชน ขอนแกน 2 คืน 3 วัน

2.เพื่อสงเสริมใหแกนนําของ  -สนับสนุนงบประมาณ

องคกรสตรีในทุกระดับประสาน สงเสริมอาชีพแกคณะกรรมการ

งานกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน พัฒนาสตรีตําบล 198 ตําบล

และภาคีพัฒนาในการสนับสนุน  -จัดแสดงและจําหนาย

ชวยเหลือการพัฒนาสตรีใหมี ผลิตภัณฑกลุมอาชีพสตรี

ความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเอง 1 ครั้ง 7 วัน ภายในจังหวัด

3.เพื่อใหคณะกรรมการพัฒนา ขอนแกน

สตรีตําบล (กพสต.)ไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณประกอบ

อาชีพเพื่อเพิ่มรายได

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุม  -เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุม  -กลุมอาชีพในเขตอําเภอ 300,000          -                 -                ความพึงพอใจของ  -กลุมอาชีพมีความเขมแข็ง สํานักงานพัฒนา

สตรี อําเภอโคกโพธิ์ไชย อาชีพใหมีขีดความสามารถ โคกโพธิ์ไชย ผูเขารวมโครงการ และมีรายไดจากการจําหนาย ชุมชนอําเภอ

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน ในการบริหารกลุมและแขงขัน ผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น โคกโพธิ์ไชย

อําเภอโคกโพธิ์ไชย) ในตลาดได สํานักปลัดฯ

3 เพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุมสตรี  -เพื่อสงเสริมใหสตรีทํางาน  -คณะกรรมการพัฒนาสตรี 50,000           -                 -                ความพึงพอใจของ  -สตรีมีศักยภาพและความ สํานักงานพัฒนา

อําเภอภูเวียง กับภาคีเครือขาย ทั้งในดาน ในเขตอําเภอภูเวียง จํานวน ผูเขารวมโครงการ สามารถในการเขามามีสวน ชุมชนอําเภอ

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 500 คน รวมการพัฒนา ทั้งในดาน ภูเวียง

อําเภอภูเวียง) วัฒนธรรม และดานการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สํานักปลัดฯ

ภาคราชการและเอกชน วัฒนธรรม และดานการศึกษา

 -เพื่อพัฒนาศักยภาพขีดความ  -เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

สามารถในการบริหารจัดการ ทํางานรวมกัน

องคกร/เครือขายสตรีอําเภอ

ภูเวียงใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 สงเสริมอาชีพกลุมสินคา OTOP  -เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหกลุม  -กลุมผูผลิต ผูประกอบการ 100,000          -                 -                ความพึงพอใจของ  -กลุมที่เขารวมมีศักยภาพใน สํานักงานพัฒนา

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน ผูผลิตและผูประกอบ OTOP OTOP อําเภอภูเวียง ผูเขารวมโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑไดอยาง ชุมชนอําเภอ

อําเภอภูเวียง) มีบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา จํานวน 51 กลุม เหมาะสม ภูเวียง

สินคา  -มีบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา (กองแผนฯ)

 -เพื่อเสริมสรางกระบวนการ สินคาและการติดตอกลับของ

เรียนรู พัฒนาตอยอดภูมิปญญา ลูกคาได

ทองถิ่นใหยั่งยืน

5 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP  -เพื่อยกระดับมาตรฐาน  -กลุมผูผลิต ผูประกอบการ 30,000           -                 -                ความพึงพอใจของ  -กลุมที่เขารวมมีศักยภาพใน สํานักงานพัฒนา

อําเภอภูเวียง) ผลิตภัณฑ OTOP ใหสามารถ OTOP อําเภอภูเวียง ผูเขารวมโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑไดอยาง ชุมชนอําเภอ

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน แขงขันในระดับประเทศ จํานวน 51 กลุม เหมาะสม ภูเวียง

อําเภอภูเวียง) และเปนที่รูจักทั่วไป  -มีบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา (กองแผนฯ)

สินคาและการติดตอกลับของ

ลูกคาได
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 เพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุมสตรี  -เพื่อสงเสริมใหองคกรสตรี  -คณะกรรมการพัฒนาสตรี 1,000,000       -                 -                ความพึงพอใจของ  -สตรีมีศักยภาพและความ สํานักงานพัฒนา

อําเภอหนองเรือ ทุกระดับมีความรู ความเขาใจ ในเขตอําเภอหนองเรือ ผูเขารวมโครงการ สามารถในการเขามามีสวน ชุมชนอําเภอ

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน และพรอมใจนอมนําหลักการ จํานวน 149 หมูบาน รวมการพัฒนา ทั้งในดาน หนองเรือ

อําเภอหนองเรือ) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สํานักปลัดฯ

ใชดํารงชีวิต วัฒนธรรม และดานการศึกษา

 -เพื่อสงเสริมใหคนในชุมชน  -เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

องคกร/เครือขายสตรีอําเภอ ทํางานรวมกัน

หนองเรือบริหารจัดการกลุม

ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

7 เพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุมสตรี  -เพื่อสงเสริมใหสตรีทํางาน  -คณะกรรมการพัฒนาสตรี 200,000          -                 -                ความพึงพอใจของ  -สตรีมีศักยภาพและความ สํานักงานพัฒนา

อําเภอแวงใหญ กับภาคีเครือขาย ทั้งในดาน ในเขตอําเภอแวงใหญ ผูเขารวมโครงการ สามารถในการเขามามีสวน ชุมชนอําเภอ

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม รวมการพัฒนา ทั้งในดาน แวงใหญ

อําเภอแวงใหญ) วัฒนธรรม และดานการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สํานักปลัดฯ

ภาคราชการและเอกชน วัฒนธรรม และดานการศึกษา

 -เพื่อพัฒนาศักยภาพขีดความ  -เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

สามารถในการบริหารจัดการ ทํางานรวมกัน

องคกร/เครือขายสตรีอําเภอ

แวงใหญใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

8 พัฒนาศักยภาพสตรีตามแนวทาง 1.เพื่อสงเสริมใหกลุมองคกร  -คณะกรรมการพัฒนาสตรี 500,000          -                 -                ความพึงพอใจของ  -สตรีมีศักยภาพและความ สํานักงานพัฒนา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สตรีทุกระดับมีความเขาใจ อําเภอโนนศิลา และภาคี ผูเขารวมโครงการ สามารถในการเขามามีสวน ชุมชนอําเภอ

ประจําป 2560 และนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ การพัฒนาในพื้นที่อําเภอ รวมการพัฒนา ทั้งในดาน โนนศิลา

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน พอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต โนนศิลา จํานวน 200 คน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สํานักปลัดฯ

อําเภอโนนศิลา) 2.เพื่อพัฒนาอาชีพทางเลือก วัฒนธรรม และดานการศึกษา

ใหสามารถยกระดับรายได  -เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี ทํางานรวมกัน

ยิ่งขึ้น

5,180,000       -                 -                รวม    8  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชนและกลุมผูดอยโอกาส 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 สนับสนุนชวยเหลือเด็ก/สตรี เยาวชน 1.เพื่อใหผูสูงอายุมีความรูและ  -ผูสูงอายุที่เปนแกนนํา 1,295,000       1,295,000        1,295,000       รอยละของเด็ก  -เยาวชน สตรี คนพิการ สํานักปลัดฯ
คนชรา ผูดอยโอกาสและคนพิการ นําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ ผูสูงอายุ ชมรมเครือขาย เยาวชน สตรี ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุที่

สมดุลอิริยาบทไปปรับใชใน สาขาสภาผูสูงอายุฯ และผู คนพิการ ผูดอย ไดรับการชวยเหลือดูแล
ชีวิตประจําวัน สูงอายุในชุมชนจาก 26 โอกาสและผูสูง
2.เพื่อสรางงาน สรางอาชีพให อําเภอในเขตพื้นที่จังหวัด อายุที่ไดรับการ
แกผูพิการและผูดอยโอกาส ขอนแกน จํานวน 700 คน ชวยเหลือดูแล
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพการ  -เด็ก สตรี คนชรา และ
เรียนรูของเด็กและเยาวชน ผูดอยโอกาสในเขตจังหวัด
4.เพื่อลดปญหาการครองชีพ ขอนแกน ทั้ง 26 อําเภอ
ใหแกผูพิการและผูดอยโอกาส  -ผูพิการและผูดอยโอกาส
จังหวัดขอนแกน ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน

จํานวน 45 คน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชนและกลุมผูดอยโอกาส 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2 คาตอบแทนนักเรียน นักศึกษา เพื่อจายเปนคาตอบแทน นักเรียน นักศึกษา ที่มี 600,000          600,000          600,000         รอยละของ การพัฒนาขีดความสามารถ สํานักปลัดฯ
ทํางานชวงปดภาคเรียน นักเรียน นักศึกษาทํางาน ฐานะยากจน งบประมาณที่ ในการบริหารจัดการการเงิน

ชวงปดภาคเรียน เบิกจาย

3 อบรมดูแลผูสูงอายุ เด็ก และคนพิการ  -เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู  -ผูสูงอายุ, อผสก., อสม. 200,000          -                 -                รอยละของผูเขา  -ชวยเพิ่มพูนความรู ความ ที่ทําการปกครอง

เทศบาลตําบลสะอาด และทักษะในการดูแลผูสูงอายุ ผูนําชุมชน สมาชิกสภา รวมโครงการ เขาใจผูสูงอายุมากยิ่งขึ้น อําเภอน้ําพอง
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เด็ก และคนพิการ เทศบาลตําบลสะอาด และ  -สามารถดูแลสงเสริมสุขภาพ (สํานักปลัดฯ)
น้ําพอง)  -เพื่อผูเขาอบรมสามารถดูแล เจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของ ผูสูงอายุไดอยางมีคุณภาพและ

ผูสูงอายุ เด็ก และคนพิการ กับผูสูงอายุ จํานวน 100 คน ชวยชะลอความเสื่อมดาน
ไดอยางเหมาะสม สุขภาพของผูสูงอายุ
 -ทุกภาคสวนเกิดการมีสวนรวม

ในการดูแลผูสูงอายุ เด็ก
และคนพิการในชุมชนรวมกัน

4 อบรมดูแลผูสูงอายุ เด็ก และคนพิการ  -เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู  -ผูสูงอายุ, อผสก., อสม. 200,000          -                 -                รอยละของผูเขา  -ชวยเพิ่มพูนความรู ความ ที่ทําการปกครอง

เทศบาลตําบลวังชัย และทักษะในการดูแลผูสูงอายุ ผูนําชุมชน สมาชิกสภา รวมโครงการ เขาใจผูสูงอายุมากยิ่งขึ้น อําเภอน้ําพอง
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เด็ก และคนพิการ เทศบาลตําบลวังชัย และ  -สามารถดูแลสงเสริมสุขภาพ (สํานักปลัดฯ)
น้ําพอง)  -เพื่อผูเขาอบรมสามารถดูแล เจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของ ผูสูงอายุไดอยางมีคุณภาพและ

ผูสูงอายุ เด็ก และคนพิการ กับผูสูงอายุ จํานวน 100 คน ชวยชะลอความเสื่อมดาน
ไดอยางเหมาะสม สุขภาพของผูสูงอายุ
 -ทุกภาคสวนเกิดการมีสวนรวม

ในการดูแลผูสูงอายุ เด็ก
และคนพิการในชุมชนรวมกัน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชนและกลุมผูดอยโอกาส 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5 อบรมดูแลผูสูงอายุ เด็ก และคนพิการ  -เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู  -ผูสูงอายุ, อผสก., อสม. 100,000          -                 -                รอยละของผูเขา  -ชวยเพิ่มพูนความรู ความ ที่ทําการปกครอง

เทศบาลตําบลมวงหวาน และทักษะในการดูแลผูสูงอายุ ผูนําชุมชน สมาชิกสภา รวมโครงการ เขาใจผูสูงอายุมากยิ่งขึ้น อําเภอน้ําพอง
(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เด็ก และคนพิการ เทศบาลตําบลมวงหวาน  -สามารถดูแลสงเสริมสุขภาพ (สํานักปลัดฯ)
น้ําพอง)  -เพื่อผูเขาอบรมสามารถดูแล และเจาหนาที่ที่มีสวน ผูสูงอายุไดอยางมีคุณภาพและ

ผูสูงอายุ เด็ก และคนพิการ เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ชวยชะลอความเสื่อมดาน
ไดอยางเหมาะสม จํานวน 100 คน สุขภาพของผูสูงอายุ
 -ทุกภาคสวนเกิดการมีสวนรวม

ในการดูแลผูสูงอายุ เด็ก
และคนพิการในชุมชนรวมกัน

6 สงเสริมการเรียนรูดานการทองเที่ยว 1.เพื่อสรางองคความรูดาน คนในชุมชนที่อยูในบริเวณ -                   300,000          300,000         การจําหนาย 1.พัฒนากลุมโฮมสเตย สํานักปลัดฯ
ควบคูไปกับการพัฒนากลุมอาชีพ การทองเที่ยวตามหลักวิชาการ แหลงทองเที่ยว ผลิตภัณฑของ 2.ศึกษาดูงานและจัดกิจกรรม
ชุมชนเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น 2.เพื่อเสริมสรางอาชีพและ ชุมชนเพิ่มขึ้น สงเสริมการเรียนรูดานการ

พัฒนาอาชีพใหแกชุมชนและ รอยละ 50 ทองเที่ยวตามหลักปรัชญา
ผูดอยโอกาส เศรษฐกิจพอเพียง
3.เพื่อพัฒนาความรูดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเชื่อม
โยงภูมิปญญาทองถิ่น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชนและกลุมผูดอยโอกาส 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

7 สงเสริมการใชภูมิปญญาไทยโดย 1.เพื่อเปนการอนุรักษความรู  -กลุมตัวแทนจากเขตอําเภอ -                500,000          500,000         รอยละของผูผาน ผูผานการอบรมสามารถนํา สํานักปลัดฯ
ใชสมุนไพรไทย จากภูมิปญญาไทยไมให ในจังหวัดขอนแกนเขารับ การอบรมที่นํา ความรูที่ไดรับไปประกอบ

เสื่อมสลายไปและสามารถนํา ฝกอบรม รวมทั้งภาค ความรูไป อาชีพเลี้ยงตนเองและ
มาประยุกตใชใหเกิดประโยชน ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบอาชีพ ครอบครัวได
ตอสุขภาพ จํานวน 360 คน
2.เพื่อสงเสริมใหมีการนํา
สมุนไพรไทยที่มีคุณคามาใช
ใหเกิดประโยชนอยางแทจริง
และเปนการสรางรายไดใหกับ
ประชาชนในทองถิ่น
3.เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพ
ใหกับประชาชนในพื้นที่ให
สามารถผลิตสินคาโดยใชวัตถุ
ดิบในทองถิ่นอยางคุมคา

2,395,000      2,695,000       2,695,000      รวม     7    โครงการ



5-1

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการอําเภอตนแบบการบริหาร เพื่อสรางฝายตนน้ํา ลดปญหา จัดทําฝายตนน้ํา 200 ตัว 770,000          770,000          770,000         ความพึงพอใจ ฝายตนน้ําไมนอยกวา กองแผนฯ

จัดการน้ํา ภัยแลงและเพิ่มความชุมชื้น ของประชาชน 200 ตัว

ใหกับปาตนน้ํา

2 โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบฟนฟู เพื่อสรางกลุมและเครือขายใน เขตปาชุมชนใน 3 อําเภอ 1,600,000       780,000          780,000         ความพึงพอใจ จํานวนกิจกรรมดูแลและ กองแผนฯ

ปาชุมชนจังหวัดขอนแกน การดูแลรักษาปาตนน้ํา และ ของประชาชน ฟนฟูปารวมกัน

สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา

ฟนฟูพื้นที่ปาชุมชนรวมกัน

3 โครงการสงเสริมการมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางองคความรู อบรมใหความรูแกประชาชน 300,000          300,000          300,000         ความพึงพอใจ ประชาชนผานการอบรม กองแผนฯ

ของประชาชนในการบริหารจัดการ แกประชาชนดานการบริหาร ในบริเวณรอบพื้นที่ชุมน้ํา ของประชาชน 300 คน 

พื้นที่ชุมน้ําจังหวัดขอนแกน จัดการพื้นที่ชุมน้ํา ไมนอยกวา 300 คน

4 โครงการเยาวชนอนุรักษแหลงน้ํา  -เพื่อใหความรูดานการดูแล  -โรงเรียนติดแหลงน้ํา 200,000          200,000          200,000         ความพึงพอใจ เครือขายของกลุมโรงเรียน กองแผนฯ

และเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ํา จํานวน 20 โรงเรียน ของผูเขารวม รักษสายน้ําเพิ่มขึ้น

และสรางเครือขายแกโรงเรียน

ที่อยูติดกับแหลงน้ําธรรมชาติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการเยาวชนไทยใสใจ  -เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม  -เยาวชนในเขตจังหวัด 200,000          200,000          200,000         ความพึงพอใจ เยาวชนผานการอบรม กองแผนฯ

สิ่งแวดลอม ของเยาวชนในการอนุรักษ ขอนแกน จํานวน 200 คน ของผูเขารวม 200 คน

สิ่งแวดลอม 

 -เพื่อใหเยาวชนมีความรู ความ

เขาใจในการอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

6 โครงการอบรมราษฎรอาสาพิทักษปา เพื่อสรางการมีสวนรวมของ  -อบรมแกนนําเยาวชนเพื่อ 200,000          200,000          200,000         ความพึงพอใจ จํานวนพื้นที่ปา กองแผนฯ

ประชาชนรอบพื้นที่ปาในการ เฝาระวังและดูแลรักษาปา ของประชาชน

ดูแลรักษาปา ชุมชน 1 รุน 3 วัน 200 คน

7 โครงการฟนฟูพื้นที่ปาเพื่ออนุรักษ  -เพื่ออนุรักษพื้นที่ปาใหเปน บริเวณพื้นที่ปาบานขามเปย 1,000,000       1,000,000        1,000,000       ความพึงพอใจ จํานวนกิจกรรมดูแลและ กองแผนฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูชุมชน ม.9 ตําบลบานแฮด อําเภอ ของประชาชน ฟนฟูปารวมกัน

 -เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยว บานแฮด 

เชิงอนุรักษ

 -เพื่อเปนแหลงอาหารชุมชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการอบรมราษฎรอาสาสมัคร  -เพื่ออนุรักษพื้นที่ปาใหเปน จัดอบรมอาสาสมัคร 500,000          -                 -                ผูเขารวมอบรม จํานวนพื้นที่ปามีความ กองแผนฯ

พิทักษปา (รสทป.) อําเภอกระนวน แหลงเรียนรูชุมชน พิทักษปา (รสทป.) ไมนอยกวา อุมสมบูรณ เปนแหลงเรียนรู

 -เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยว อําเภอกระนวน รอยละ 60 และแหลงอาหารของชุมชน

เชิงอนุรักษ

 -เพื่อเปนแหลงอาหารชุมชน

9 โครงการอบรมราษฎรอาสาสมัคร  -เพื่ออนุรักษพื้นที่ปาใหเปน จัดอบรมอาสาสมัคร 500,000          -                 -                ผูเขารวมอบรม จํานวนพื้นที่ปามีความ กองแผนฯ

พิทักษปา (รสทป.) อําเภอภูผามาน แหลงเรียนรูชุมชน พิทักษปา (รสทป.) ไมนอยกวา อุมสมบูรณ เปนแหลงเรียนรู

 -เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยว อําเภอภูผามาน รอยละ 60 และแหลงอาหารของชุมชน

เชิงอนุรักษ

 -เพื่อเปนแหลงอาหารชุมชน

10 โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบ 1.เพื่อปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 1.สงเสริมปลูกตนไมเพิ่ม 500,000          -                 -                จัดกิจกรรมปลูก 1.เขตพื้นที่อําเภอบานไผ กองแผนฯ

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทาง เนื่องในวันสําคัญตาง ๆ พื้นที่สีเขียวในชุมชน ปา 1 ครั้ง/ ป มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น

พระราชดําริของในหลวง 2.เพื่อปลูกปาตนน้ํา พัฒนา 2.จัดกิจกรรมปลูกปา 2.ประชาชนมีความตระหนักใน

และฟนฟูปาสาธารณะเพื่อ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง การปลูกปาและอนุรักษฟนฟู

ประโยชนของชุมชน ในวันสําคัญ ปาไม

11 โครงการกอสรางฝายเสริมสราง เพื่อสรางฝายตนน้ํา ลดปญหา จัดทําฝายตนน้ําลําหวยยาง 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนมีที่กักเก็บน้ํา กองแผนฯ

ระบบนิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง ภัยแลงและเพิ่มความชุมชื้น บานหวยยาง ม.1 ต.หวยยาง ของประชาชน ไวใชไดตลอดป

แบบประชาอาสา (Check Dam) ใหกับปาตนน้ํา และลําหวยเชือก บาน

ต.หนองโก และ ต.หวยยาง ทรัพยคําไฮ ม.13 

อ.กระนวน จ.ขอนแกน ต.หนองโก อ.กระนวน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

12 โครงการกอสรางฝายเสริมสราง เพื่อสรางฝายตนน้ํา ลดปญหา จัดทําฝายตนน้ําลําหวย 1,000,000       -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนมีที่กักเก็บน้ํา กองแผนฯ

ระบบนิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง ภัยแลงและเพิ่มความชุมชื้น หนองหอย บานวังสวาบ ของประชาชน ไวใชไดตลอดป

แบบประชาอาสา (Check Dam) ใหกับปาตนน้ํา ม.1, ลําหวยสคราน บาน

ต.วังสวาบ และ ต.นาฝาย วังใหม ม.6, ลําหวยปางคา

อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน บานวังกกแกว ม.9

ต.วังสวาบ และลําหวยโปรง
บานสองคอน ม.3

ต.นาฝาย อ.ภูผามาน

13 โครงการกอสรางฝายเสริมสราง เพื่อสรางฝายตนน้ํา ลดปญหา จัดทําฝายตนน้ําลําหวย 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนมีที่กักเก็บน้ํา กองแผนฯ

ระบบนิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง ภัยแลงและเพิ่มความชุมชื้น หวา บานหวยหวา ม.8 ของประชาชน ไวใชไดตลอดป

แบบประชาอาสา (Check Dam) ใหกับปาตนน้ํา ต.โนนฆอง และลําหวยยาง

ต.โนนฆอง และ ต.ปามะนาว บานหนองคลองใหญ ม.7

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน ต.ปามะนาว อ.บานฝาง

14 โครงการกอสรางฝายเสริมสราง เพื่อสรางฝายตนน้ํา ลดปญหา จัดทําฝายตนน้ําลําหวย 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนมีที่กักเก็บน้ํา กองแผนฯ

ระบบนิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง ภัยแลงและเพิ่มความชุมชื้น น้ําไหล บานกุดธาตุนอย ของประชาชน ไวใชไดตลอดป

แบบประชาอาสา (Check Dam) ใหกับปาตนน้ํา ม.12 และลําหวยภูผาแต

ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน บานนาดี ม.9 ต.กุดธาตุ

อ.หนองนาคํา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

15 โครงการกอสรางฝายเสริมสราง เพื่อสรางฝายตนน้ํา ลดปญหา จัดทําฝายตนน้ําลําหวย 1,000,000       -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนมีที่กักเก็บน้ํา กองแผนฯ

ระบบนิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง ภัยแลงและเพิ่มความชุมชื้น ผักหนาม บานวังโพน ม.13 ของประชาชน ไวใชไดตลอดป

แบบประชาอาสา (Check Dam) ใหกับปาตนน้ํา ลําหวยวังไฮ บานผักหนาม

ต.หนองกุงใหญ และ ต.หวยโจด ม.4 ต.หนองกุงใหญ และ

อ.กระนวน จ.ขอนแกน ลําหวยโจด บานหวยโจด

ม.3, ลําหวยโจด บาน
หวยโจด ม.11 ต.หวยโจด

อ.กระนวน

16 โครงการกอสรางฝายเสริมสราง เพื่อสรางฝายตนน้ํา ลดปญหา จัดทําฝายตนน้ําลําหวย 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนมีที่กักเก็บน้ํา กองแผนฯ

ระบบนิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง ภัยแลงและเพิ่มความชุมชื้น ดูใหญ และลําหวยบา ของประชาชน ไวใชไดตลอดป

แบบประชาอาสา (Check Dam) ใหกับปาตนน้ํา ต.เมืองเพีย อ.บานไผ

ต.เมืองเพีย อ.บานไผ

17 โครงการกอสรางฝายเสริมสราง เพื่อสรางฝายตนน้ํา ลดปญหา จัดทําฝายตนน้ําลําหวย 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนมีที่กักเก็บน้ํา กองแผนฯ

ระบบนิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง ภัยแลงและเพิ่มความชุมชื้น ภูเหล็ก ต.หินตั้ง ของประชาชน ไวใชไดตลอดป

แบบประชาอาสา (Check Dam) ใหกับปาตนน้ํา อ.บานไผ

ต.หินตั้ง อ.บานไผ

18 โครงการกอสรางฝายเสริมสราง เพื่อสรางฝายตนน้ํา ลดปญหา จัดทําฝายตนน้ําลําหวย 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนมีที่กักเก็บน้ํา กองแผนฯ

ระบบนิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง ภัยแลงและเพิ่มความชุมชื้น วังขา และลําหวยโปรง ของประชาชน ไวใชไดตลอดป

แบบประชาอาสา (Check Dam) ใหกับปาตนน้ํา ต.บานลาน อ.บานไผ

ต.บานลาน อ.บานไผ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

19 โครงการกอสรางฝายเสริมสราง เพื่อสรางฝายตนน้ํา ลดปญหา จัดทําฝายตนน้ําลําหวย 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนมีที่กักเก็บน้ํา กองแผนฯ

ระบบนิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง ภัยแลงและเพิ่มความชุมชื้น เสียว บานโสกมวง ม.4 ของประชาชน ไวใชไดตลอดป

แบบประชาอาสา (Check Dam) ใหกับปาตนน้ํา ต.พังทุย อ.น้ําพอง

ต.พังทุย อ.น้ําพอง

20 โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบฟนฟู เพื่อสรางกลุมและเครือขายใน เขตปาชุมชนในเขตอําเภอ 250,000          -                 -                ความพึงพอใจ จํานวนกิจกรรมดูแลและ กองแผนฯ

ปาชุมชนอําเภอแวงใหญ การดูแลรักษาปาตนน้ํา และ แวงใหญ ของประชาชน ฟนฟูปารวมกัน

สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา

ฟนฟูพื้นที่ปาชุมชนรวมกัน

21 โครงการอําเภอตนแบบการบริหาร เพื่อสรางฝายตนน้ํา ลดปญหา จัดทําฝายตนน้ําในเขต 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนมีที่กักเก็บน้ํา กองแผนฯ

จัดการน้ําอําเภอแวงใหญ ภัยแลงและเพิ่มความชุมชื้น อําเภอแวงใหญ ของประชาชน ไวใชไดตลอดป

ใหกับปาตนน้ํา

22 โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบฟนฟู เพื่อสรางกลุมและเครือขายใน เขตปาชุมชนในเขตอําเภอ 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ จํานวนกิจกรรมดูแลและ กองแผนฯ

ปาชุมชนอําเภอบานไผ การดูแลรักษาปาตนน้ํา และ บานไผ ของประชาชน ฟนฟูปารวมกัน

สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา

ฟนฟูพื้นที่ปาชุมชนรวมกัน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

23 โครงการจัดทําแนวกันไฟรอบแนวเขต 1.เพื่อรณรงคปองกันความ  -จัดทําแนวกันไฟในเขต 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ 1.การมีสวนรวมระหวาง อุทยานแหงชาติ

อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟปา รับผิดชอบพื้นที่ อ.อุบลรัตน ของประชาชน เจาหนาที่กับราษฎรในการดูแล ภูเกา-ภูพานคํา

(อุดหนุนอุทยานแหงชาติภูเกา- 2.เพื่อสรางความรู ความเขาใจ อ.เขาสวนกวาง จํานวน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กองแผนฯ

ภูพานคํา) และตระหนักถึงอันตรายและ 4 แหง ๆ ละ 25 กม. 2.ลดมลพิษที่อากาศ ลดปญหา

ผลกระทบที่เกิดจากไฟปา รวมระยะทาง 100 กม. ภาวะโลกรอน

3.เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบนิเวศ 3.แกไขปญหาการขาดแคลน

ทั้งพืชพรรณและสัตวปา น้ําตามธรรมชาติในฤดูแลง

24 โครงการปลูกหญาแฝกพื้นที่ลาดชัน 1.เพื่อฟนฟูทรัพยากรน้ําและ  -ปลูกหญาแฝกบริเวณพื้นที่ 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ 1.ดินและน้ํามีความอุดม อุทยานแหงชาติ

ในเขตอุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา ทรัพยากรดิน ลาดชันในเขตอุทยาน ของประชาชน สมบูรณ ภูเกา-ภูพานคํา

(อุดหนุนอุทยานแหงชาติภูเกา- 2.เพื่อฟนฟูระบบนิเวศใหเกิด แหงชาติภูเกา-ภูพานคํา 2.ระบบนิเวศมีความหลาก กองแผนฯ

ภูพานคํา) ความสมบูรณมากขึ้น พื้นที่ อ.อุบลรัตน หลายมากขึ้น

3.เพื่อปองกันการพังทลาย อ.เขาสวนกวาง จํานวน 3.มีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่

ของหนาดินในพื้นที่สูงชัน 290,000 กลา รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น

4.ลดปญหาการขาดแคลนน้ํา

ในฤดูแลง

25 โครงการปลูกไมพะยูงเสริมปา 1.เพื่อฟนฟูสภาพปาใหเพิ่มขึ้น  -ปลูกกลาไมพะยูงในเขต 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ 1.ดินและน้ํามีความอุดม อุทยานแหงชาติ

ธรรมชาติในเขตอุทยานแหงชาติ 2.เพื่อสรางแนวรวมและ รับผิดชอบพื้นที่อําเภอ ของประชาชน สมบูรณ ภูเกา-ภูพานคํา

ภูเกา-ภูพานคํา เครือขายในการอนุรักษ อุบลรัตน อําเภอเขาสวนกวาง 2.ระบบนิเวศมีความหลาก กองแผนฯ

(อุดหนุนอุทยานแหงชาติภูเกา- ทรัพยากรธรรมชาติและ จํานวน 18,400 ตน หลายมากขึ้น

ภูพานคํา) สิ่งแวดลอม 3.มีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่

3.เพื่อเสริมสรางระบบนิเวศ รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น

อยางยั่งยืน 4.ลดปญหาการขาดแคลนน้ํา

ในฤดูแลง
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

26 โครงการสรางฝายชะลอน้ําแบบ 1.เพื่อสรางฝายในเขตพื้นที่  -สรางฝายประชารัฐใน 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนมีที่กักเก็บน้ํา อุทยานแหงชาติ

ผสมผสาน (ฝายแมว) ในเขต อุทยานแหงชาติฯ พื้นที่เขตอุทยานแหงชาติ ของประชาชน ไวใชไดตลอดป ภูเกา-ภูพานคํา

อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา 2.เพื่อฟนฟูสภาพปาตนน้ํา ภูเกา-ภูพานคํา รวมกับ กองแผนฯ

(อุดหนุนอุทยานแหงชาติภูเกา- ลําธารใหเกิดความชุมชื้น หนวยงานภาครัฐ หนวยงาน

ภูพานคํา) 3.เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม เอกชน และคนในชุมชน

โดยภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน จํานวน 100 ฝาย

รวมกันอนุรักษ ฟนฟู และ

เสริมสรางความอุดมสมบูรณ

ของทรัพยากรธรรมชาติ

27 โครงการกอสรางฝายเสริมสราง เพื่อสรางฝายตนน้ํา ลดปญหา กอสรางฝายตนน้ําในเขต 500,000          -                 -                ความพึงพอใจ ประชาชนมีที่กักเก็บน้ํา กองแผนฯ

ระบบนิเวศตนน้ํา  และฝายหินทิ้ง ภัยแลงและเพิ่มความชุมชื้น อําเภอสีชมพู ของประชาชน ไวใชไดตลอดป

แบบประชาอาสา อําเภอสีชมพู ใหกับปาตนน้ํา

28 โครงการศูนยอนุรักษและศึกษา 1) เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรู กอสรางอาคารศูนยอนุรักษ -                4,000,000        4,000,000       ความพึงพอใจ มีศูนยอนุรักษและศึกษา กองแผนฯ

ธรรมชาติลุมแมน้ําช(ีแกงน้ําตอน) ของเยาวชนและประชาชนทั่วไปและศึกษาธรรมชาติและ ของประชาชน ธรรมชาติลุมแมน้ําชี

แหลงน้ําตามธรรมชาติ 2) เพื่อสรางจิตสํานึกในการ

รักธรรมชาติแกประชาชน

3) เพื่อพัฒนาใหเปนแหลง

พักผอนหยอนใจของ

ประชาชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

29 โครงการ "อบจ.รวมใจภักดิ์  -สรางการมีสวนรวมของประชา -ปลูกปาเพิ่มพื้นที่สีเขียว -                500,000          500,000         ความพึงพอใจ จํานวนพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

รักษพื้นที่สีเขียว" ชนในการลดภาวะโลกรอน ใน จ.ขอนแกน ของประชาชน

 -สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด

ลอมใหแกประชาชน

30 โครงการประชาอาสาพิทักษปา เพื่อสรางการมีสวนรวมของ  -อบรมแกนนําเยาวชนเพื่อ -                   400,000          500,000         ความพึงพอใจ จํานวนพื้นที่ปา กองแผนฯ

ประชาชนรอบพื้นที่ปาในการ เฝาระวังและดูแลรักษาปา ของประชาชน

ดูแลรักษาปา ชุมชน 1 รุน 3 วัน 200 คน

15,020,000 8,350,000 8,450,000รวม   30    โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 สนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสียชุมชนแบบมีสวนรวม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการบริหารจัดการขยะและ  -รณรงคสรางจิตสํานึกในการ  -อบรมโรงเรียนในจังหวัด 300,000          300,000          300,000         ชุมชนที่เขารวม ปริมาณขยะลดลง กองแผนฯ

มลพิษในจังหวัดขอนแกน อนุรักษสิ่งแวดลอม ขอนแกน จํานวน 50 แหง โครงการ

 -ลดปริมาณขยะในชุมชน

พื้นที่ จ.ขอนแกน โดยการ

สรางมูลคาเพิ่ม

2 โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชน  -เพื่อสรางจิตสํานึกในการ  -อบรมชุมชนในจังหวัด 700,000          300,000          300,000         ชุมชนที่เขารวม ปริมาณขยะลดลง กองแผนฯ

ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ขอนแกน จํานวน 20 แหง โครงการ

วงจร และสิ่งแวดลอมใหแก

ประชาชน และเยาวชน

 -เพื่อลดปริมาณขยะใน

โรงเรียนและชุมชน

3 โครงการบริหารจัดการระบบกําจัด เพื่อลดปริมาณขยะในจังหวัด  -จัดประชุมสัมมนา อปท. 60,000           60,000            60,000           อปท.ที่เขารวม ปริมาณขยะลดลง กองแผนฯ

ขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน โดยการสรางมูลคาเพิ่ม และหนวยงานที่เกี่ยวของ การสัมมนา

จังหวัดขอนแกน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 สนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสียชุมชนแบบมีสวนรวม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย  -สรางการมีสวนรวมของ  -จัดอบรมการคัดแยก 300,000          300,000          300,000         ผูเขารวมโครงการ ปริมาณขยะลดลง กองแผนฯ

จังหวัดขอนแกน ประชาชนในการแกไข การเก็บขน และการกําจัด และปริมาณขยะ

ปญหาขยะอันตรายในเขต ขยะอันตรายใหแก หลังจัดโครงการ

จังหวัดขอนแกน ประชาชนในเขตจังหวัด

ขอนแกน

5 โครงการสงเสริมศักยภาพชุมชน  -เพื่อสรางความรูความเขาใจ  -อบรมชุมชนในเขตพื้นที่ 500,000          -                 -                ชุมชนที่เขารวม ชุมชนมีความพรอมในการ กองแผนฯ

ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แกชุมชนในการกําจัดขยะ อําเภอบานไผ โครงการ กําจัดขยะมูลฝอยอยางเปน

แบบครบวงจร ในเขตอําเภอบานไผ มูลฝอยอยางเปนระบบ ระบบ

 

6 กอสรางรางระบายน้ําซอยรุงโรจน  -เพื่อใหราษฎรไดรับความ  -รางระบายน้ํายาว 800 ม. 1,500,000       -                    -                   ความพึงพอใจ  -ไมมีน้ําทวมขังทําใหเกิด สํานักการชาง

บานหนองไผ-ทางหลวงชนบทสาย สะดวกในการสัญจรไปมา 2 ฝง ของราษฎรไมนอย ความสะดวกในการสัญจร

ขก 1027 กวารอยละ 80

7 โครงการบริหารจัดการขยะและ  -รณรงคสรางจิตสํานึกในการ  -จัดอบรมศึกษาดูงานการ -                500,000          500,000         ผูเขารวมโครงการ ปริมาณขยะลดลง กองแผนฯ

มลพิษชุมชนจังหวัดขอนแกน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คัดแยก การเก็บขน และการ และปริมาณขยะ

และสิ่งแวดลอม กําจัดขยะอันตรายใหแก หลังจัดโครงการ

 -สรางการมีสวนรวมของประ อปท. ในจังหวัดขอนแกน

ชาชนในการแกไขปญหาขยะ

อันตราย
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 สนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสียชุมชนแบบมีสวนรวม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

8 กอสรางรางระบายน้ําซอยรวมพัฒนา  -เพื่อใหราษฎรไดรับความ  -รางระบายน้ํายาว 800 ม. -                1,400,000        -                   ความพึงพอใจ  -ไมมีน้ําทวมขังทําใหเกิด สํานักการชาง

บานหนองไผ - ทางหลวงชนบทสาย สะดวกในการสัญจรไปมา 2 ฝง ของราษฎรไมนอย ความสะดวกในการสัญจร

ขก 1027 กวารอยละ 80

9 กอสรางรางระบายน้ําถนนกสิกร  -เพื่อใหราษฎรไดรับความ -                1,000,000        -                   ความพึงพอใจ  -ไมมีน้ําทวมขังทําใหเกิด สํานักการชาง

ทุงสราง - บานเอื้ออาทรศิลา สะดวกในการสัญจรไปมา ของราษฎรไมนอย ความสะดวกในการสัญจร

กวารอยละ 80

10 กอสรางวางทอระบายน้ําและบอพัก  -เพื่อใหราษฎรไดรับความ -                   1,500,000        -                   ความพึงพอใจ  -ไมมีน้ําทวมขังทําใหเกิด สํานักการชาง

พรอมทางเทา คสล. ต.โนนหัน สะดวกในการสัญจรไปมา ของราษฎรไมนอย ความสะดวกในการสัญจร

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน กวารอยละ 80

3,360,000 5,360,000 1,460,000รวม   10      โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพื้นที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย  -เพื่อสรางเครือขายอาสา  -อบรมสาสมัครฯ ใน 200,000          200,000          200,000         จํานวนเครือขาย มีเครือขายอาสา กองแผนฯ

อาสาสมัครพิทักษทรัพยากร สมัครพิทักษทรัพยากร จังหวัด จํานวน 200 คน ที่ผานการอบรม สมัครพิทักษทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบาน (ทสม.) ในการเฝา หมูบาน (ทสม.) ในการเฝา

ระวังและดูแลรักษา ระวังและดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น สิ่งแวดลอมในทองถิ่น

2 โครงการปองกันและแกไขมลพิษ 1) เพื่อลดภาวะการเกิดมลพิษ 1)ศึกษา วิจัยหาแนวทาง 100,000          100,000          100,000         มีเครือขาย สามารถลดภาวะการเกิดมลพิษ สํานักการชาง

ทางอากาศและแหลงน้ําตาม ทางอากาศและแหลงน้ํา ปองกันและแกไขสาเหตุ อาสาสมัครปองกัน ทางอากาศและแหลงน้ํา

ธรรมชาติ 2)เพื่อลดมลพิษของเสียจาก ของการเกิดมลพิษ และแกไขมลพิษ

การอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 2)ฝกอบรมเจาหนาที่ใน

ภายในชุมชนไดรับการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น

บําบัดกอนปลอยลงสูแหลง 3)เตรียมความพรอม

น้ําธรรมชาติ เพื่อรับการถายโอนภารกิจ 

จากสวนกลาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพื้นที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการสงเสริมกลุมองคกรดาน  -เพื่อสรางภาคีความรวมมือ  -กิจกรรมดานอนุรักษ 400,000          500,000          500,000         จํานวนกิจกรรม มีงภาคีความรวมมือ กองแผนฯ

การอนุรักษสิ่งแวดลอม ดานสิ่งแวดลอมรวมกัน สิ่งแวดลอม ไมนอยกวา อนุรักษ ดานสิ่งแวดลอมรวมกัน

ระหวางรัฐและเอกชน 2 กิจกรรม ระหวางรัฐและเอกชน

4 โครงการสรางองคความรูดานการ  -เพื่อใหประชาชนไดรับรู แกนนําชุมชนในเขต 500,000          500,000          500,000         จํานวนผูเขารับ ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ กองแผนฯ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงของ จังหวัดขอนแกน จํานวน การเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดลอมในภาวการณเปลี่ยน ทรัพยากรธรรมชาติและ 1,500 คน ทรัพยากรธรรมชาติและ

แปลงอุณหภูมิโลก สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม

 -เพื่อใหประชาชนมีความรู

และปรับตัวเขาภับภาวะ

โลกรอน

5 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร  -เพื่อวางแผนการพัฒนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให 150,000          150,000          150,000         อปท.มีกรอบ มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กองแผนฯ

การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากร ดานการจัดการทรัพยากร แก อปท. และหนวยงาน ดานการจัดการ ดานการจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวของ ธรรมชาติและ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดขอนแกน สําหรับ อปท. ทองถิ่นที่ ทองถิ่น

ภาวะการณ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพื้นที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการบูรณาการความรวมมือ  -เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล  -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 300,000          300,000          300,000         จํานวนผูเขารับ มีระบบฐานขอมูล กองแผนฯ

ของภาครัฐ เอกชน ชุมชนทองถิ่น และความรวมมือดาน จัดทําระบบฐานขอมูลดาน การอบรม และความรวมมือดาน

เพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร สิ่งแวดลอม การจัดการน้ํา สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม การจัดการน้ํา

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด อยางเปนระบบ อยางเปนระบบ

ขอนแกน  -เพื่อเฝาระวัง ปองกัน กําจัด

มลภาวะและพัฒนาศักยภาพ

เครือขายอนุรักษพื้นที่ลุมน้ํา

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย  -เพื่อสรางเครือขายอาสา  -อบรมสาสมัครฯ ใน 500,000          -                 -                จํานวนเครือขาย มีเครือขายอาสา กองแผนฯ

อาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม สมัครพิทักษทรัพยากร เขตอําเภอกระนวน ที่ผานการอบรม สมัครพิทักษทรัพยากร

อําเภอกระนวน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบาน (ทสม.) ในการเฝา หมูบาน (ทสม.) ในการเฝา

ระวังและดูแลรักษา ระวังและดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น สิ่งแวดลอมในทองถิ่น

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย  -เพื่อสรางเครือขายอาสา  -อบรมสาสมัครฯ ใน 500,000          -                 -                จํานวนเครือขาย มีเครือขายอาสา กองแผนฯ

อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ สมัครพิทักษทรัพยากร เขตอําเภอภูผามาน ที่ผานการอบรม สมัครพิทักษทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม อ.ภูผามาน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบาน (ทสม.) ในการเฝา หมูบาน (ทสม.) ในการเฝา

ระวังและดูแลรักษา ระวังและดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น สิ่งแวดลอมในทองถิ่น



5-87

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพื้นที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการสรางชุมชนตนแบบในการ  -เพื่อสรางเครือขายอาสา  -อบรมสาสมัครฯ ใน 500,000          -                 -                จํานวนเครือขาย มีเครือขายอาสา กองแผนฯ

จัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม สมัครพิทักษทรัพยากร เขตอําเภอเมือง ที่ผานการอบรม สมัครพิทักษทรัพยากร

อําเภอเมือง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบาน (ทสม.) ในการเฝา หมูบาน (ทสม.) ในการเฝา

ระวังและดูแลรักษา ระวังและดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น สิ่งแวดลอมในทองถิ่น

10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย  -เพื่อสรางเครือขายอาสา  -อบรมสาสมัครฯ ใน 500,000          -                 -                จํานวนเครือขาย มีเครือขายอาสา กองแผนฯ

อาสาสมัครพิทักษทรัพยากร สมัครพิทักษทรัพยากร เขตอําเภอสีชมพู ที่ผานการอบรม สมัครพิทักษทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อําเภอสีชมพู หมูบาน (ทสม.) ในการเฝา หมูบาน (ทสม.) ในการเฝา

ระวังและดูแลรักษา ระวังและดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น สิ่งแวดลอมในทองถิ่น

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย  -เพื่อสรางเครือขายอาสา  -อบรมสาสมัครฯ ใน 300,000          -                 -                จํานวนเครือขาย มีเครือขายอาสา กองแผนฯ

อาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม สมัครพิทักษทรัพยากร เขตอําเภอน้ําพอง ที่ผานการอบรม สมัครพิทักษทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบาน (ทสม.) ในการเฝา หมูบาน (ทสม.) ในการเฝา

ระวังและดูแลรักษา ระวังและดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น สิ่งแวดลอมในทองถิ่น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพื้นที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย  -เพื่อสรางเครือขายอาสา  -อบรมสาสมัครฯ ใน 430,000          -                 -                จํานวนเครือขาย มีเครือขายอาสา กองแผนฯ

อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ สมัครพิทักษทรัพยากร เขตอําเภอบานฝาง ที่ผานการอบรม สมัครพิทักษทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม อ.บานฝาง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบาน (ทสม.) ในการเฝา หมูบาน (ทสม.) ในการเฝา

ระวังและดูแลรักษา ระวังและดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น สิ่งแวดลอมในทองถิ่น

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย  -เพื่อสรางเครือขายอาสา  -อบรมสาสมัครฯ ใน 400,000          -                 -                จํานวนเครือขาย มีเครือขายอาสา กองแผนฯ

อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ สมัครพิทักษทรัพยากร เขตอําเภอแวงใหญ ที่ผานการอบรม สมัครพิทักษทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม อ.แวงใหญ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมูบาน (ทสม.) ในการเฝา หมูบาน (ทสม.) ในการเฝา

ระวังและดูแลรักษา ระวังและดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมในทองถิ่น สิ่งแวดลอมในทองถิ่น

14 คายวิทยเยาวชน คนรักสิ่งแวดลอม 1.เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ  -นักเรียนโรงเรียนขยาย 100,000          -                 -                จํานวนผูเขารวม 1.ผูเขารวมกิจกรรมเกิดทักษะ กองแผนฯ

(อุดหนุนศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ กระบวนการทางวิทยาศาสตร โอกาส และนักศึกษา กศน. กิจกรรม และกระยวนการทาง

การศึกษาขอนแกน) ใหกับนักเรียน และนักศึกษา จํานวน 100 คน วิทยาศาสตร

กศน. 2.เกิดความตระหนักในการ

2.เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม อนุรักษและใสใจสิ่งแวดลอม

การอนุรักษและใสใจ 3.นักเรียน นักศึกษา กศน.

สิ่งแวดลอมใหกับนักเรียน มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน
และนักศึกษา กศน. และสังคม
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพื้นที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

15 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ เพื่อติดตามและเฝาระวัง  -สุมตรวจคุณภาพแหลง -                   500,000          500,000         รายงานผลการ รูคุณภาพมลพิษทางน้ํา กองแผนฯ

สิ่งแวดลอมเพื่อจัดทํารายงาน คุณภาพมลพิษทางน้ํา น้ําสําคัญในจังหวัดไม และเฝาระวัง ของแหลงน้ําที่สําคัญในเขต

สถานการณมลพิษในทองถิ่น ของแหลงน้ําที่สําคัญในเขต นอยกวา 2 แหง ไมนอย น้ํา จังหวัดขอนแกน

จังหวัดขอนแกน กวา 50 ตัวอยาง

 -อบรมการตรวจและเฝา

ระวังแหลงน้ําแกเยาวชน

รวม 1 รุน 150 คน

16 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการจัด เพื่อหารูปแบบและแนวทาง ไมนอยกวา 1 เรื่อง -                   1,000,000 1,000,000 รายงานผล สามารถหารูปแบบและ กองแผนฯ

การสิ่งแวดลอม ในการบริหารจัดการภาวะ แนวทางในการบริหารจัดการ

มลพิษในทองถิ่นไดอยาง ภาวะมลพิษในทองถิ่นไดอยาง

เหมาะสม เหมาะสม

4,880,000 3,250,000 3,250,000รวม   16   โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 สงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพื่อเปนการอนุรักษพันธุกรรม อนุรักษพันธุกรรมพืช 40,000           400,000          400,000         พันธุกรรมพืช อนุรักษพันธุกรรมพืช กองแผนฯ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พืชไมใหสูญพันธุ ในทองถิ่นไมใหสูญพันธุ ที่ไดอนุรักษ ในทองถิ่นไมใหสูญพันธุ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี

2 โครงการ 1 อําเภอ 1 ชุมชนตนแบบ  -เพื่อพัฒนาชุมชนตนแบบ  -หมูบานตนแบบในจังหวัด 200,000          200,000          200,000         ประชาชนไดมี มีชุมชนตนแบบ กองแผนฯ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ การจัดการทรัพยากร ขอนแกน ไมนอยกวา มีสวนรวมในการ การจัดการทรัพยากร

สิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 หมูบาน ทองถิ่น 2 หมูบาน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สําหรับเปนตัวแบบแกหมูบาน สําหรับเปนตัวแบบแกหมูบาน

อื่นในการนําไปขยายผล อื่นในการนําไปขยายผล

3 โครงการ 1 ชุมชน 1 ปารักษา  -เพื่อพัฒนาชุมชนตนแบบ  -เพิ่มพื้นที่ปาชุมชน -                500,000          500,000         ประชาชนไดมี เพิ่มพื้นที่ปาชุมชน กองแผนฯ

สิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากร ในเขตจังหวัดขอนแกน มีสวนรวมในการ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทองถิ่น 2 หมูบาน

ใหมีความยั่งยืน

240,000 1,100,000 1,100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รวม   3      โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่  3 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.6 สนับสนุนสงเสริมการใชพลังงานทางเลือก

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 กอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงาน เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชเพื่อ ติดตั้งปมสูบน้ําชนิดจมน้ํา 500,000          -                    -                   รอยละของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

แสงอาทิตยเพื่อการเกษตร การเกษตรอยางเพียงพอ ขนาด 3 แรงมา พรอม เกษตรกรผูได

(โซลาเซลล ปม) บานโนนราศรี ม.18 ติดตั้งแผงโซลาเซลล ขนาด รับประโยชน

ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแกน กําลังผลิต 300 วัตต 

จํานวน 16 แผง และติดตั้ง

เครื่องแปลงกระแสไฟฟา

และทอสงน้ําแบบพีวีซี

ขนาด 2.5 นิ้ว

2 กอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงาน เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชเพื่อ ขนาดไมนอยกวา 3,000 500,000          -                    -                   รอยละของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

แสงอาทิตยเพื่อการเกษตร การเกษตรอยางเพียงพอ วัตต พรอมติดตั้งเครื่อง เกษตรกรผูได

(โซลาเซลล ปม) บานหนองหอย ม.7 แปลงกระแส (อินเวอรเตอร) รับประโยชน

ต.บานโคก อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน ขนาดไมนอยกวา 3,000 

จุดที่ตั้ง วัตต และขุดเจาะบอบาดาล

ขนาด 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย

ไมนอยกวา 50 ม. ติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา

ขนาด 1.5 แรงมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.6 สนับสนุนสงเสริมการใชพลังงานทางเลือก

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 กอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงาน เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชเพื่อ ขนาดไมนอยกวา 3,000 500,000          -                    -                   รอยละของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

แสงอาทิตยเพื่อการเกษตร การเกษตรอยางเพียงพอ วัตต พรอมติดตั้งเครื่อง เกษตรกรผูได

(โซลาเซลล ปม) บานโคกเจริญ ม.8 แปลงกระแส (อินเวอรเตอร) รับประโยชน

ต.บานโคก อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน ขนาดไมนอยกวา 3,000 

จุดที่ตั้ง วัตต และขุดเจาะบอบาดาล

ขนาด 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย

ไมนอยกวา 50 ม. ติดตั้ง

เครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา

ขนาด 1.5 แรงมา

4 ติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางพลังงาน เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช  -แผงโซลาเซลลไมนอยกวา 476,000          -                    -                   รอยละของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

แสงอาทิตย (Solar Cell) บาน ทําใหเกิดความปลอดภัย 120 วัตต ขนาดเสาสูงไม เกษตรกรผูได

โคกกลาง ม.6 ต.โนนสมบูรณ มากยิ่งขึ้น นอยกวา 9 ม. จํานวน รับประโยชน

อ.เขาสวนกวาง 10 ชุด 
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.6 สนับสนุนสงเสริมการใชพลังงานทางเลือก

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 กอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงาน เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชเพื่อ เจาะบอบาดาลขนาด 6 นิ้ว -                500,000          -                   รอยละของเกษตรกรประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

แสงอาทิตยเพื่อการเกษตร การเกษตรอยางเพียงพอ ความลึกเฉลี่ย 50 ม. ติดตั้ง ผูไดรับประโยชน

(โซลาเซลล ปม) บานโนน ม.1,2 เครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา

ต.บานโนน อ.ซําสูง จ.ขอนแกน ขนาด 1.5 แรงมา พรอม

จุดที่ตั้ง ติดตั้งแผงโซลาเซลล ขนาด

กําลังผลิต 300 วัตต และ

ติดตั้งเครื่องแปลงกระแส

ไฟฟา (inverter)

6 ติดตั้งระบบโซลารเซลลเทศบาล เพื่อลดรายจายคาไฟฟา ติดตั้งระบบโซลาเซลล 500,000          -                    -                   รอยละของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

ตําบลวังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน ขนาดพื้นที่กวาง 4 ม. ยาว เกษตรกรผูได

14 ม. (แผงโซลาเซลล รับประโยชน
ขนาด 300 วัตต) 

จํานวน 40 แผง

2,476,000 500,000 0รวม   6      โครงการ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 ปรับปรุงหนองน้ําโสก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 60 ม.ยาว 100 ม. 460,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

หินแปร บานโนนศิลา ม.9 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 5 ม. ขุดลึก 2 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ และการเกษตร รวมลึก 7 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

11,058 ลบ.ม. และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

2 ขุดลอกลําหวยจาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 12 ม.ยาว 1,100 ม. 555,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

(ตอนกลาง) บานโสกกอง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ม.6 ต.วังหินลาด- และการเกษตร นอยกวา 15,561 ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 ขุดลอกลําหวยหลัว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 14 ม.ยาว 800 ม. 500,000           -  - รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานทาชาง ม.4 ต.วังเพิ่ม- น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลาดเอียง 1:1.5  หรือมี ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ดงลาน อ.สีชมพู และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน 14,030  ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

4 ขุดลอกลําหวยโสกหาด เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 13 ม.ยาว 735 ม. 420,000           -  - รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหาดสวรรค ม.13 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.วังเพิ่ม-ต.ดงลาน และการเกษตร นอยกวา 11,760  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

5 ขุดลอกลําหวยโก บานหิน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 10 ม.ยาว 690 ม. 300,000           -  - รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ลาดทุงโพธิ์ ม.8 ต.ศรีสุข- น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู และการเกษตร นอยกวา 8,370  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6 ขุดลอกลําหวยบง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 10 ม.ยาว 855 ม. 400,000           -  - รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโคกมวง ม.10 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ศรีสุข-ต.บานใหม และการเกษตร นอยกวา 11,200  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

7 ขุดลอกหนองไผลอม เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 485,000           -  - รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานแวงพัฒนา ม.6 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 12,024 ลบ.ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.แวงใหญ และ ต.คอนฉิม และการเกษตร ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

8 ขุดขยายหนองฮองไฮ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขยายดานขางหนองเพิ่มอีก 480,000           -  - รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโนนทอง ม.1 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 8.5 ม. ยาว 225 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.โนนทอง และ และการเกษตร มีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ 8,262 ลบ.ม. พรอมลง รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน ลูกรังคันคู 202 ลบ.ม. และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

9 ขุดขยายลําหวยสองคอน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดปากกวาง 12 ม.ยาว 305,000           -  - รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ตอนกลาง บานรัตนะ ม.2, น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 2,000 ม.หรือมีปริมาตรดิน ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

3,11 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ และการเกษตร ขุดไมนอยกวา 8,761 ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน-แมน้ําชี รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

10 ขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 17 ม.ยาว1,000 490,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานคอนฉิม ม.1 ต.คอนฉิม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

และ ต.แวงใหญ อ.แวงใหญ และการเกษตร นอยกวา 14,140 ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

11 ขุดลอกลํากุดรูตอนลาง ม.1 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว1,150 498,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ต.ใหมนาเพียง และ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ และการเกษตร นอยกวา 14,375 ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

12 ขุดลอกฝายกกแดง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 493,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโสกเหลื่อม ม.9 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 12,412 ลบ.ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ใหมนาเพียง อ.แวงใหญ และการเกษตร ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

13 ขุดลอกลําหวยหมานิลตอน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 16 ม.ยาว1,130 499,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ลาง บานกุดหมากเห็บ ม.4 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.โนนสะอาด และ และการเกษตร นอยกวา 14,396 ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.ใหมนาเพียง อ.แวงใหญ รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

14 กอสรางพนังกั้นน้ําชี เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 134 ม. 498,800          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานดอนพันชาติ ม.3 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค หรือมีปริมาตรดินถมไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.หนองแปน-ต.กุดเคา  และการเกษตร นอยกวา 3,677 ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

15 กอสรางพนังกั้นน้ําชี เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 134 ม. 498,800          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองแปน ม.9 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค สูงเฉลี่ยรวม 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี และการเกษตร หรือมีปริมาตรดินถมไม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน นอยกวา 3,677 ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

16 กอสรางพนังกั้นน้ําชี เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 134 ม. 498,800          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองแปน ม. 12 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค สูงเฉลี่ยรวม 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี และการเกษตร หรือมีปริมาตรดินถมไม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน นอยกวา 3,677 ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

17 ขุดลอกหนองแวง บาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดปากกวาง 50 ม.ยาว 500,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

หนองแวง ม.1 ต.หนองแวง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 75 ม. ลึก 3 ม.หรือมี ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.พระยืน จ.ขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

10,068 ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

18 ขุดลอกหนองหญาขาวนก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดปากกวาง 50 ม.ยาว 500,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองหญาขาวนก ม.3 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 75 ม. ลึก 3 ม.หรือมี ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.หนองแวง อ.พระยืน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน 10,068 ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

19 ปรับปรุงซอมแซมพนังกั้น เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 3 ม.ยาว 4,160 500,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

แมน้ําชี ชวงบานหนองหญา น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ขาวนก ม.3 ต.หนองแวง- และการเกษตร บดอัดแนน ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.บานโตน อ.พระยืน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

20 ขุดลอกหนอง บานโนน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง  40 ม.ยาว 492,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

พะยอม ม.6 ต.โนนพะยอม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 145 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.ชนบท  จ.ขอนแกน และการเกษตร ไมนอยกวา 12,485 ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

21 ขุดลอกหนองกองแกว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง  60 ม.ยาว 488,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานดอนดู ม.9 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 90 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ศรีบุญเรือง และ ต.ชนบท และการเกษตร ไมนอยกวา 11,878 ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.ชนบท จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

22 ขุดลอกหนองฝายใหญ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง  76   ม.ยาว 460,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโสกขาแกว ม.3 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 80  ม. รวมลึก 3.50 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.หวยเตย และ ต.คําแมด และการเกษตร ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.ซําสูง จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

23 ขุดลอกหนองขี้นาค เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง ทิศเหนือ 40 ม. 141,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานคําแมด ม.2 ต.คําแมด น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ทิศใต 19 ม. ทิศตะวันออก ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

และ ต.หวยเตย อ.ซําสูง และการเกษตร 82 ม. ทิศตะวันตก 64 ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

24 ขุดลอกหนองฝายแดงนอย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง  68   ม.ยาว 470,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานดงซํา ม.7 ต.บานโนน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 72  ม. รวมลึก 3  ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

และ ต.คูคํา อ.ซําสูง และการเกษตร ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

25 ขุดลอกลําหวยกุดเวียน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง  30  ม.ยาว 498,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโนนทัน ม.2 ต.โพธิ์ไชย น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 460 ม.หรือมีปริมาตรดินขุด ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

และ ต.บานโคก และการเกษตร ไมนอยกวา 13,972 ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

26 ขุดลอกลําหวยทราย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง  15  ม.ยาว 499,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานนายาว ม.4 ต.บานโคก น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 1,130 ม.หรือมีปริมาตรดิน ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

และ ต.บานแพง และการเกษตร ขุดไมนอยกวา 13,983 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

27 ขุดลอกลําหวยโพง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง  15  ม.ยาว 499,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานแกงคอ ม.2 ต.นาแพง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 1,130 ม.หรือมีปริมาตรดิน ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

และ ต.บานโคก และการเกษตร ขุดไมนอยกวา 13,983 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

28 ขุดลอกลําหวยตาเกง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 15  ม.ยาว 499,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโสกใหญ ม.5 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 1,130 ม.หรือมีปริมาตรดิน ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.บานโคก และ ต.นาแพง และการเกษตร ขุดไมนอยกวา 13,983 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

29 ขุดลอกหนองกุดตาบอด เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 30  ม.ยาว 482,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโนนทัน ม.2 ต.โพธิ์ไชย น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 200 ม.หรือมีปริมาตรดิน ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

และ ต.บานโคก และการเกษตร ขุดไมนอยกวา 13,500 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

30 กอสรางพนังกั้นน้ําลําหวย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 6 ม.ยาว 639 ม. 498,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

สามหมอ-ลําน้ําชี บานหินตั้ง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ม.3,11 ต.ซับสมบูรณ และ และการเกษตร กวา  5,112  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

31 ขุดลอกลําหวยวังจาน ชวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 18 ม.ยาว 505 500,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองแวง ม.3 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.โจดหนองแก-เขต ตําบล และการเกษตร ตองการขุดใหลึกจากเดิม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

โสกนกเต็น อ.พล 2.50 ม. รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

14,203  ลบ.ม. อยางเพียงพอ

32 ขุดลอกลําหวยอีโส ชวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 18 ม.ยาว 505 500,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหญาคา ม.5 ต.เมืองพล น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

 -บานเพ็กนอย ม.5 และการเกษตร ตองการขุดใหลึกจากเดิม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.โสกนกเต็น อ.พล 2.50 ม. รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

14,203  ลบ.ม. อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

33 ขุดลอกลําหวยหญาไทร เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 429 500,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ชวงบานศรีกระดานพล ม.1 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ลอมคอม-บานหนองแวง และการเกษตร ตองการขุดใหลึกจากเดิม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

แอก ม.2 ต.หนองมะเขือ 2.50 ม. รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

อ.พล จ.ขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

14,203  ลบ.ม. อยางเพียงพอ

34 ขุดลอกลําหวยบักจอก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 16 ม.ยาว 583 500,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ชวงบานหนองแวงนางเบา น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ม.1 ต.หนองแวงนางเบา- และการเกษตร ตองการขุดใหลึกจากเดิม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เขต ต.เกางิ่ว  อ.พล 2.50 ม. รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

14,203  ลบ.ม. อยางเพียงพอ

35 ขุดลอกลําหวยโจด ชวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 18 ม.ยาว 505 500,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโนนเมือง ม.8 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.โนนขา -บานโคกกุง ม.11 และการเกษตร ตองการขุดใหลึกจากเดิม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล 2.50 ม. รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

14,203  ลบ.ม. อยางเพียงพอ



5-22

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

36 ขุดลอกลําหวยตาหยั่ง ชวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 16 ม.ยาว 583 500,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานสวาง ม.3 ต.โนนธาต-ุ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

เขตติตตอ ต.หนองสองหอง และการเกษตร ตองการขุดใหลึกจากเดิม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.หนองสองหอง 2.50 ม. รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

14,203  ลบ.ม. อยางเพียงพอ

37 ขุดลอกลําหวยอีสานเขียว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 18 ม.ยาว 505 500,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ชวงบานวังหิน ม.1 ต.วังหิน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.หนองสองหอง-เขตติดตอ และการเกษตร ตองการขุดใหลึกจากเดิม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.โจดหนองแก อ.พล 2.50 ม. รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

14,203  ลบ.ม. อยางเพียงพอ

38 ขุดลอกลําหวยวังคูณ ชวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 18 ม.ยาว 505 500,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานวังคูณ ม.4 ต.หนองเม็ก น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

 -บานหนองเม็ก ม.1 และการเกษตร ตองการขุดใหลึกจากเดิม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.หันโจด อ.หนองสองหอง 2.50 ม. รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

14,203  ลบ.ม. อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

39 ขุดลอกลําหวยเสียวตอน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 18 ม.ยาว 505 500,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

กลาง ชวงบานโนนทอน ม.3 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ดอนดู อ.หนองสองหอง- และการเกษตร ตองการขุดใหลึกจากเดิม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เขตบานสระแกว ต.สระแกว 2.50 ม. รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

14,203  ลบ.ม. อยางเพียงพอ

40 ขุดลอกลําหวยอีสานเขียว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 18 ม.ยาว 505 500,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ชวงบานสระขาม ม.6 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม. ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ตะกั่วปา อ.หนองสอง และการเกษตร ตองการขุดใหลึกจากเดิม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

หอง จ.ขอนแกน-เขต อ. 2.50 ม. รวมลึก 3.50 ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

บานใหมชัยพจน จ.บุรีรัมย ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

14,203  ลบ.ม. อยางเพียงพอ

41 ขุดลอกหนองแปน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองแปน ม.9 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.หนองแปน-ต.กุดเคา และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

42 ขุดลอกหนองเบ็ญ บานโนน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

สํานัก ม.5 ต.หนองแปน- น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

43 ขุดลอกหนองกุดโงงนอย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองหัวชาง ม.8 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี- และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ทช.ขก.4008 จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

44 ขุดลอกลําหวยนกเอี้ยง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานบัว ม.1 ต.กุดเคา- น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.นางาม อ.มัญจาคีรี และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

45 ขุดลอกหนองนอย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหลุบคา ม.6 ต.กุดเคา น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.มัญจาคีรี-ทล.229 และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

46 ขุดลอกหนองเบ็ญใหญ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหลุบคา ม.6 ต.กุดเคา น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.มัญจาคีรี-ทล.229 และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

47 ขุดลอกหนองกุดไห เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโจด ม.7 ต.กุดเคา น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.มัญจาคีรี-ทล.229 และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

48 ขุดลอกหนองเลิงโพธิ์ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองโน ม.5 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี- และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ทช. ขก. 3054 รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

49 ขุดลอกหนองเบ็ญนอย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหลุบคา ม.6 ต.กุดเคา น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.มัญจาคีรี-ทช.ขก.229 และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

50 ขุดลอกลําหวยซัน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองโน ม.5 ต.กุดเคา น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.มัญจาคีรี-ทล.229 และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

51 ขุดลอกอางซับคําแม็ก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองสองหอง ม.1 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.นางาม อ.มัญจาคีรี- และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ทช.ขก. 3010 จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

52 ขุดลอกสระวังจาร เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโนนงาม ม.2 ต.นางาม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.มัญจาคีรี-ทช.ขก.3010 และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

53 ขุดลอกลําหวยยาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโคกสูง ม.4 ต.นางาม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน- และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ทช.ขก. 2013 จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

54 ขุดลอกหนองขอนขวาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโคกสูง ม.4 ต.นางาม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.มัญจาคีรี-ทช.ขก.2013 และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

55 ขุดลอกอางเก็บน้ําซับดูน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโคกสูง ม.4 ต.นางาม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.มัญจาคีรี-ทช.ขก. 2013 และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

56 ขุดลอกหนองคําปลากั้ง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานนางาม ม.5 ต.นางาม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.มัญจาคีรี-ทช.ขก.2013 และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ



5-29

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

57 ขุดลอกฝายหวยใหญ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานดอนแกนเฒา ม.6 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.นางาม อ.มัญจาคีรี- และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ทล.2284 จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

58 ขุดลอกหนองคํามวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานนางาม ม.12 ต.นางาม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.มัญจาคีรี-ทช.ขก.2013 และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

59 ขุดลอกหวยครอ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโคกสูงเหนือ ม.13 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.นางาม อ.มัญจาคีรี- และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ทช.ขก. 2013  จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

60 ขุดลอกหวยเตย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองสองหอง ม.14 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.นางาม อ.มัญจาคีรี- และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ทช.ขก. 2013 จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

61 ขุดลอกลําหวยใหญ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานดอนแกนเฒา ม.6 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.นางาม อ.มัญจาคีรี- และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ทล.2284 จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

62 ขุดลอกลําหวยคําปากดาว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานมูลตุน ม.2 ตําบล น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

สวนหมอน อ.มัญจาคีรี- และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ทล. 2062 จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

63 ขุดลอกลําหวยกกแสง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานกอก ม.3 ต.สวนหมอน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.มัญจาคีรี-ทล.2062 และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

64 ขุดลอกลําหวยคําปากดาว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานกอก ม.3 ต.สวนหมอน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.มัญจาคีรี-ทล.2062 และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

65 ขุดลอกลําหวยคําปากดาว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานขาม ม.5 ต.สวนหมอน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

 -ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

66 ขุดลอกลําหวยซับมวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหวยแลง ม.7 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี- และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

67 ขุดลอกลําหวยมวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานคําคันโซ ม.6 ต.คําแคน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.มัญจาคีรี-อ.โคกโพธิ์ไชย และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

68 ขุดลอกลําหวยคําปากดาว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 500 499,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานคําปากดาว ม.5 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี- และการเกษตร นอยกวา  14,000  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

69 ขุดลอกลําหวยแลง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม.ยาว 222 226,900          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานคําคันโซ ม.6 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี- และการเกษตร นอยกวา  6,300  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

70 ขุดลอกหนองคําไมออน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 18 ม.ยาว 550 460,000          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหัวฝาย ม.5 ตําบล น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

โนนสมบูรณ อ.เขาสวนกวาง และการเกษตร นอยกวา 12,891  ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

71 กอสรางพนังกั้นน้ําชี เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 5 ม.ยาว 134 498,800          -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานดอนพันชาติ ม.3 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม.สูงเฉลี่ยรวม 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.หนองแปน-ต.กุดเคา และการเกษตร หรือมีปริมาตรดินถมไม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน นอยกวา 3,677  ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

72 กอสรางคลองสงน้ํา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ บานโนนสะอาด ม.6 1,000,000        -                -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

(คลองซอย)บานโนนสะอาด น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ม.6 ต.นาแพง และการเกษตร ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

73 ขุดลอกลําหวยหนองยาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม.ยาว 495 ม. -                   1,000,000       -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานาขา ม.7 ต.นาขา- น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2 ม.หรือมีปริมาตร ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี และการเกษตร ดินขุดไมนอยกวา 13860 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

74 ขุดลอกลําหวยเสียว บาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ 500 ม. รวมลึก 3.50 ม. 1751155N -                 1,000,000       -                ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

นาเสียว ม.5 ต.สระแกว น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน และการเกษตร ดินขุดไมนอยกวา 16,295 276855E และทําการเกษตร

ลบ.ม. 1750640N อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

75 ขุดลอกลําหวยลําพังชู เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขุดลอกหนองใหมีความ จุดเริ่มตน -                 1,000,000       -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานขามปอม ม.1-บาน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาวคันหนองโดยรอบ 274240E ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

หินฮาว ม.7 ต.ขามปอม และการเกษตร 500 ม. รวมลึก 3.50 ม. 1762517N ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ดินขุดไมนอยกวา 16,295 274505E และทําการเกษตร

ลบ.ม. 1763807N อยางเพียงพอ

76 กอสรางฝายกักเก็บน้ํา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ จุดที่ตั้ง -                 1,500,000       -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานวังมวง ม.1 ต.วังมวง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 272030E ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน และการเกษตร 1757285N ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

77 ขุดลอกลําหวยพังชู เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขุดลอกหนองใหมีความ จุดเริ่มตน -                    1,000,000       -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหัวฝาย ม.3 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาวคันหนองโดยรอบ 275784E ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.เปอยนอย - บาน และการเกษตร 500 ม. รวมลึก 3.50 ม. 1758707N ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

สมปอยใหญ ม.2 ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ต.ขามปอม อ.เปอยนอย ดินขุดไมนอยกวา 16,295 275300E และทําการเกษตร

จ.ขอนแกน ลบ.ม. 1760180N อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

78 ขุดลอกลําหวยวังผือ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขุดลอกหนองใหมีความ จุดเริ่มตน -                    1,000,000       -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโนนเหลื่อม ม.4 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาวคันหนองโดยรอบ 275350E ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.เปอยนอย - ต.ขามปอม และการเกษตร 500 ม. รวมลึก 3.50 ม. 1759235N ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ดินขุดไมนอยกวา 16,295 273690E และทําการเกษตร

ลบ.ม. 1758795N อยางเพียงพอ

79 ขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม. ยาว 5,000 ม. จุดเริ่มตน -                    2,000,000       -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานดอนหัน ม.6 ต.หวยแก น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3.50 ม. ลาดเอียง1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.ชนบท จ.ขอนแกน - และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เขต อ.แวงใหญ 55,125 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

80 ขุดลอกลําหวยแก บาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม. ยาว 5,000 ม. จุดเริ่มตน -                 2,000,000       2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

หวยแก ม.2 ต.หวยแก น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3.50  ม.ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.ชนบท จ.ขอนแกน - และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เขต ต.วังแสง อ.ชนบท  55,125  ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

81 ขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม. ยาว 5,000 ม. จุดเริ่มตน -                 2,000,000       2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานดอนดู ม.9 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3.50 ม.ลาดเอียง1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ศรีบุญเรือง- เขต ต.ชนบท และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.ชนบท จ.ขอนแกน  55,125 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

82 ขุดลอกหนองกองแกว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ พื้นที่ 200 ไร จุดเริ่มตน -                 2,000,000       2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานดอนดู ม.9 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค กวาง 20 ม. ยาว 5,000 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท และการเกษตร ลึก 3.50 ม ลาดเอียง1:1.5 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

55,125ลบ.ม. และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

83 ขุดลอกหนองสระบัว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 150 ม. ยาว 500 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000       1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานรองดูแ ม.5 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน 28,670   ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

84 ขุดลอกสระน้ําบานคุมกกโก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 150 ม. ยาว 500 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000       1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.10 ต.ชนบท อ.ชนบท น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

จ.ขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

28,670   ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

85 ขุดลอกหนองนกเอี้ยง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 72 ม. ยาว 100 ม. จุดเริ่มตน -                 800,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานนาดอกไม ม.9 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 4 ม. ลาดเอียง  1:2 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ชนบท อ.ชนบท และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน 16}664  ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

86 ขุดลอกลําหวยยาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 150 ม. ยาว 500 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000       1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองสะแบง ม.8 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.หวยแก อ.ชนบท - เขต และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน 28,670   ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

87 ขุดลอกคลองอีสานเขียว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม. ยาว 5,000 ม. จุดเริ่มตน -                 2,000,000       2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโนนพะยอม ม.10 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3.50 ม ลาดเอียง1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.โนนพะยอม อ.ชนบท- และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เขต ต.วังแสง อ.ชนบท 55,125ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

88 ขุดลอกลําหวยหางบั้งไฟ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 18 ม. ยาว 3,000 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000       1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโนนพะยอม ม.6,8,10 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก   ม. ลาดเอียง ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.โนนพะยอม อ.ชนบท- และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เขต อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน                     ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

89 ขุดลอกหนองบาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ พื้นที่ 300 ไร จุดเริ่มตน -                 2,000,000       2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

โนนพะยอม ม.6,8,10 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.โนนพะยอม อ.ชนบท- และการเกษตร                     ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เขต อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

90 ขุดลอกหนองโคกทําเล เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม. ยาว 5,000 ม. จุดที่ตั้ง -                 2,000,000       -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองนกเขียน ม.10 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3.50 ม ลาดเอียง1:1.5 269875E ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ขามปอม อ.เปอยนอย และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 1764685N ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน 55,125ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

91 ขุดลอกหนองผือ บานวังผือ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม. ยาว 5,000 ม. จุดที่ตั้ง -                 2,000,000       -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.9 ต.ขามปอม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3.50 ม ลาดเอียง1:1.5 272410E ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 1760925N ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

55,125ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

92 กอสรางฝายน้ําลนและ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ มีรองระบายน้ํา 5 ชอง ๆ จุดที่ตั้ง -                 950,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

สะพานขามลําหวยเสียว น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ละ 2.4 ม. กวาง 4 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

บานหัวบึง ม.11 ต.พังทุย และการเกษตร สูง 1.5 ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

93 ขุดลอกลําหวยบุนา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ความยาวคัน 314 ม.รวมลึก จุดที่ตั้ง -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานเปอย ม.5 - บาน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 4.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

โนนทัน ม.2 ต.โนนทัน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เชื่อม ต.โนนทอง 10,703 ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

94 กอสรางฝายน้ําลนใน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 5 ม. ยาว 16 ม. จุดที่ตั้ง -                 650,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ลําหวยทราย ม.10 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.บัวใหญ อ.น้ําพอง และการเกษตร ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

95 กอสรางฝายน้ําลนใน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 5 ม. ยาว 12 ม. จุดที่ตั้ง -                 550,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ลําหวยเสียว บานศรีฐาน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ม.2 ต.พังทุย อ.น้ําพอง และการเกษตร ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

96 ขุดลอกหนองขี้นาค เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 12 ม. ยาว 650 ม. จุดที่ตั้ง -                 400,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานคําแมด ม.2 ต.คําแมด น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลาดเอียง 1:1.5  รวมลึก ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.ซําสูง จ.ขอนแกน และการเกษตร 3.50 ม.ปริมาตรดินขุดไม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

นอยกวา 11,000  ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

97 ขุดลอกหนองฝายแดงนอย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 13 ม. ยาว 705 ม. จุดที่ตั้ง -                 475,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานดงซํา ม.7 ต.บานโนน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลาดเอียง 1:1.5  รวมลึก ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.ซําสูง จ.ขอนแกน และการเกษตร 3.50 ม.ปริมาตรดินขุดไม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

นอยกวา 11,016  ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

98 ขุดลอกลําหวยแมซัด เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ขนาดกวาง 20 ม. ยาว -                 2,000,000       -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโนนเชือก หมูที่ 7 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 1,520 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.บานขาม-บานโนนหัวชาง และการเกษตร ม.ขุดลึกลงจากดินเดิม 2.50 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

หมูที่ 13 ต.บัวใหญ  ม. รวมความลึก 4 ม. ลาด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

 อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน  เอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม และทําการเกษตร

นอยกวา 55,100 ลบ.ม. อยางเพียงพอ

โดยนําดินที่ไดจากการขุด

ลอกไปตกแตงคันคู สวนที่

เหลือใหนําทิ้งในที่สาธารณ

ประโยชนที่กําหนดให

99 ขุดลอกบึงใครนุน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ พื้นที่ 80 ไร จุดที่ตั้ง -                    2,000,000       -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานทาแก ม.6 ต.ศิลา น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.เมือง จ.ขอนแกน และการเกษตร ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

100 ปรับปรุงซอมแซมพนังกั้น เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 40 ม. ยาว 100 ม. จุดที่ตั้ง -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

แมน้ําชี ชวงบานหนองหญา น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค คอนกรีตหนา 0.12 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ขาวนก ม.3 ต.หนองแวง - และการเกษตร ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.บานโตน อ.พระยืน รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

101 ขุดลอกลําหวยมวง ชวงที่ 1 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 7.50 ม.ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานรองสมอ ม.10 - บาน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2  ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

หวยมวง ม.9 ต.โนนทัน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เชื่อม ต.โนนทอง 13,720 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

102 ขุดลอกลําหวยมวง ชวงที่ 2 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 7.50 ม.ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานรองสมอ ม.9 - บาน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2  ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

หวา  ม.3  ต.โนนทัน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เชื่อม ต.โนนทอง 13,720 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

103 ขุดลอกลําหวยโจด บาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 7.50 ม.ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

โนนทัน ม.1 - บานเปอย น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2  ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ม.5 ต.โนนทัน เชื่อม และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.โนนทอง  อ.หนองเรือ 13,720 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

104 ขุดสระน้ําที่สาธารณะ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 7.50 ม.ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

โนนหินตั้ง บานโนนสะอาด น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2  ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ม.11 ต.โนนทัน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 13,720 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

105 ขุดลอกลําหวยยาง บานทาลี่ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 7.50 ม.ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.7, บานเปอย ม.3 - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2  ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

บานกงกลาง ม.2 ต.บานกง และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 13,720 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

106 ขุดลอกลําหวยผักหนาม เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 7.50 ม.ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานกงกลาง ม.2, บานกง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2  ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

เกา ม.1 - บานดอนโมง และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ม.8 ต.บานกง อ.หนองเรือ 13,720 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

107 ขุดลอกลําหวยจันทรเพ็ญ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 7.50 ม.ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองสระ ม.4, บาน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2  ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

เปอย ม.3 - บานหนองเม็ก และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ม.5 ต.บานกง อ.หนองเรือ 13,720 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

108 ขุดลอกลําหวยโสกปลาดุก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 7.50 ม.ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ชวงที่ 1 บานทาศาลา ม.8 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2  ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ถึงบานศาลาทอง ม.13 และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ 13,720 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

109 ขุดลอกลําหวยโสกปลาดุก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 7.50 ม.ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ชวงที่ 2 บานสะอาด ม.7 - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2  ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

บานทาลี่ ม.7 ต.หนองเรือ และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 13,720 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

110 ปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 7.50 ม.ยาว 2,000 ม. จุดที่ตั้ง -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บริโภคหนองไผลอม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2  ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.แวงใหญ อ.แวงใหญ และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน 13,720 ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

111 กอสรางฝายน้ําลนแบบ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 12 ม. ยาว 1,000 ม. จุดที่ตั้ง -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

หินตั้งหวยยาง ต.แวงใหญ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลาดเอียง  1:1.5 รวมลึก ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน และการเกษตร 3.5 ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

112 ขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 7.50 ม.ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานดงบัง ม.4 - บาน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2  ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

คอนฉิม ม.1-9 ต.คอนฉิม และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน 13,720 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

113 ขุดลอกลําหวยหนองเอี้ยง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 7.50 ม.ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.1,9,6,8 ต.คอนฉิม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2  ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

13,720 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

114 ขุดลอกลําหวยกุดรูตอนลาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 7.50 ม.ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ชวง ม.1-9-10-บาน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2  ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ถลุงเหล็ก ต.ใหมนาเพียง และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน 13,720 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

115 ปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง     ม. ยาว          ม. จุดที่ตั้ง -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บริโภคตลาดใหญ บาน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก   ม. ลาดเอียง ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ทาเยี่ยม ม.10 และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.ใหมนาเพียง อ.แวงใหญ                     ลบ.ม. รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

116 ขุดลอกลําหวยบงตอนลาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 7.50 ม.ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.1,3,4,10,11 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2  ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน 13,720 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

117 ขุดลอกหนองบก บาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 7.50 ม.ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

นาโพธิ์ ม.2,8,9 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2  ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน 13,720 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

118 ขุดลอกและกั้นเขตหนองมน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 7.50 ม.ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

กุดละวา ม.1-10 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2  ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.โนนทอง อ.แวงใหญ และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน 13,720 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

119 ขุดลอกลําหวยใหญ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 7.50 ม.ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 500,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ต.โคกงาม อ.บานฝาง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2  ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

จ.ขอนแกน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

13,720 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

120 ขุดลอกลําหวยจาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 12 ม.ยาว 1,100 ม. จุดเริ่มตน -                 555,000         -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

(ตอนกลาง) บานโสกกอง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา E190371.81 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ม.6 ต.วังหินลาด - และการเกษตร 15,561 ลบ.ม. N1843315.40 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน E1895097.55 และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ



5-51

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

121 ขุดลอกแกงละวา บริเวณ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง  18  ม.ยาว 1,960 ม. จุดเริ่มตน -                    2,000,000       -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานชีกกคอ ม.13 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2.50 ม.ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.เมืองเพีย อ.บานไผ และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน 55}125 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

122 ขุดขยายโคกหนองจิก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ เนื้อที่ 142 ไร จุดเริ่มตน -                    4,000,000       -                รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองทอง ม.11 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ และการเกษตร ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

123 ขุดลอกลําหวยจันทรเพ็ญ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 18 ม. ยาว 800 ม. จุดเริ่มตน -                    450,000         -                    รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองสระ ม.4 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค E234968 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.บานกง-บานสะอาด ม.7 และการเกษตร N1826592 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน E234417 และทําการเกษตร

N1825643 อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

124 ขุดลอกลําหวยผักหนาม เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 12  ม.ยาว 1,000 ม. จุดเริ่มตน -                    450,000         -                    รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานกงเกา ม.1 บาน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค E237517 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

กงกลาง ม.2 ต.บานกง - และการเกษตร N1827313 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อางเก็บน้ําหางเขื่อน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

อุบลรัตน ต.บานผือ E237517 และทําการเกษตร

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน N1827313 อยางเพียงพอ

125 ขุดลอกลําหวยยาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 18 ม. ยาว 900 ม. จุดเริ่มตน -                    450,000         -                    รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานทาลี่ ม.7 ต.บานกง - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค E236360 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

บานสะอาด ม.7 และการเกษตร N1827391 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน E236553 และทําการเกษตร

N1825257 อยางเพียงพอ

126 ขุดลอกลําหวยโสกปลาดุก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม. ยาว 800 ม. จุดเริ่มตน -                    460,000         -                    รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ตอนบน ชวงบานทาศาลา น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค E231606 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ม.8 ต.หนองเรือ - บาน และการเกษตร N1823527 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เหมือดแอ ม.7 ต.บานเม็ง จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน E232017 และทําการเกษตร

N1820927 อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

127 ขุดลอกลําหวยโสกปลาดุก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม. ยาว 800 ม. จุดเริ่มตน -                    450,000         -                    รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ตอนลาง ชวงบานสะอาด น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค E233068 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ม.7 ต.หนองเรือ - บาน และการเกษตร N1824665 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

หนองสระ ม.4 ต.บานกง จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน E234036 และทําการเกษตร

N1825126 อยางเพียงพอ

128 ขุดลอกลําหวยหินเหิบ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 14 ม. ยาว 1,200 ม. จุดเริ่มตน -                    450,000         -                    รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ชวงบานโนนทอง ม.1 - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค E ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

บานฝาง ม.9 ต.โนนทอง และการเกษตร N ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เชื่อม ต.โนนทัน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน E และทําการเกษตร

N อยางเพียงพอ

129 ขุดลอกลําหวยโจด ชวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 14 ม. ยาว 1,400 ม. จุดเริ่มตน -                    450,000         -                    รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโนนทัน ม.1 ต.โนนทัน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค E16.504045 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ถึง ต.โนนสะอาด และการเกษตร N102.379199 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

E16.513102 และทําการเกษตร

N102.372884 อยางเพียงพอ



5-54

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

130 ขุดลอกลําหวยบุนา ชวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 14 ม. ยาว 1,400 ม. จุดเริ่มตน -                    450,000         -                    รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานกุดฉิม ม.7,8 - บานนา น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค E16.508347 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ม.6 ต.โนนทัน - และการเกษตร N102.392660 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน E16.502454 และทําการเกษตร

N102.387258 อยางเพียงพอ

131 ขุดลอกลําหวยบุนา ชวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 14 ม. ยาว 1,400 ม. จุดเริ่มตน -                    450,000         -                    รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานเปอย ม.5 ต.โนนทัน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค E16.502451 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ถึง ต.โนนสะอาด และการเกษตร N102.387232 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

E16.501051 และทําการเกษตร

N102.377154 อยางเพียงพอ

132 ขุดลอกลําหวยมวง ชวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 14 ม. ยาว 1,400 ม. จุดเริ่มตน -                    450,000         -                    รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานรองสมอ ม.10 - บาน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค E16.539552 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

หวยมวง ม.9 ต.โนนทัน และการเกษตร N102.348168 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เชื่อม ต.โนนสะอาด จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน E16.530212 และทําการเกษตร

N102.348882 อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

133 ขุดลอกลําหวยมวง ชวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 14 ม. ยาว 1,400 ม. จุดเริ่มตน -                    450,000         -                    รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหวยมวง ม.9 - บาน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค E16.522356 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

หวา ม.3,4 ต.โนนทัน เชื่อม และการเกษตร N102.355284 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน E16.511445 และทําการเกษตร

N102.354645 อยางเพียงพอ

134 ขุดลอกหนองแวง บาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 50 ม. ยาว 62 ม. จุดที่ตั้ง -                 500,000 -                 รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

หนองแวง ม.1 อ.พระยืน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ปริมาตรดินขุดไม E257189 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

จ.ขอนแกน และการเกษตร นอยกวา 10,137 ลบ.ม. N1805138 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

135 ปรับปรุงซอมแซมพนัง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 3 ม. ยาว 3,850 ม. จุดเริ่มตน -                 700,000         -                 รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

กั้นแมน้ําชี ชวงบาน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค หนา 0.15 ม. ปริมาตร E262534 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

หนองหญาขาวนก ม.3 และการเกษตร ลูกรังไมนอยกวา 1,819 N1802950 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.หนองแวง - ต.บานโตน ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

อ.พระยืน จ.ขอนแกน E262820 และทําการเกษตร

N1806246 อยางเพียงพอ

136 ขุดลอกลําหวยลําพังชู เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  กวาง 18 ม.ยาว2,050ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000       -                 รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ชวงบานขอนแกนนอย ม.5 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค (รายละเอียดตามแบบ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.เปอยนอย จ.ขอนแกน- และการเกษตร แปลนที่กําหนด) ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เขตตําบลปอพาน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

137 ขุดลอกลําหวยโนนทอน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  กวาง 18 ม.ยาว 2,085 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000       -                 รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ชวงบานโนนทอน ม.3 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค (รายละเอียดตามแบบ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ดอนดู อ.หนองสองหอง- และการเกษตร แปลนที่กําหนด) ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

138 ขุดลอกหนองนานอย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 250 ม. ยาว 400 ม. จุดเริ่มตน -                    2,000,000       -                    รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองหญาแพรก น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 4 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ม.13  ต.ดอนหัน  อ.เมือง และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

139 ขุดลอกลําหวยวังชาติ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  กวาง 20 ม.ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                    1,000,000 -                    รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บ.หนองไฮ ม.3 ต.บานหัน- น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค (รายละเอียดตามแบบ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.โนนแดง อ.โนนศิลา และการเกษตร แปลนที่กําหนด) ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

140 ขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 ม.ยาว 2536 ม. จุดเริ่มตน -                    2,000,000       -                    รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ชวงบานดอนขา ม.7 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3.00 ม.ปริมาตรดินขุด ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ชนบท-เขตตําบลบานแทน และการเกษตร 58,645 ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

 อ.ชนบท จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

แปลนที่กําหนด) และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

141 ขุดลอกหนองกุดน้ําใส เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  กวาง 13 ม.ยาว 1,000 ม. จุดเริ่มตน -                    -                   600,000 รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บ.หนองหัวชาง ม.13 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.หนองแปน-ต.สวนหมอน และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

142 ขุดลอกหนองคันเฮา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 13 ม.ยาว 1,000 ม. จุดเริ่มตน -                    -                   500,000 รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

 บ.หนองหัวชาง ม.16 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.หนองแปน-ต.สวนหมอน และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

143 ขุดลอกคลองอีสานเขียว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 12 ม.ยาว 1,000 ม. จุดเริ่มตน -                    -                   2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ
บ.โนนจั่น ม.3 ต.โนนสะอาด น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค (รายละเอียดตามแบบ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.หนองเรือ-บานหนอง และการเกษตร แปลนที่กําหนด) ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

โพงโพด  ต.หนองเสาเลา จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

144 กอสรางฝายน้ําลน  เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม.ยาว 1,000ม. จุดเริ่มตน -                 -                2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองไฮ  ม.4 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3.00 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.บานแฮด อ.บานแฮด  และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

145 กอสรางพนังกั้นน้ําริมตลิ่ง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 40 ม. ยาว 100 ม. จุดเริ่มตน -                 -                2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

แมน้ําชี บานชีวังแคน ม.13 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค คอนกรีตหนา 0.12 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.สวนหมอน  อ.มัญจาคีรี และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

 จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

146 ขุดลอกลําหวยขุมปูนชวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 18 ม.ยาว 2,080 ม. จุดเริ่มตน -                 -                2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโนนตาเถร ม.10 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3.50 ม.ปริมาตรดินขุด ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.หนองเม็ก อ.หนองสองหองและการเกษตร ไมนอยกวา 58,500 ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

บ.หนองบัวนอย ม.8 (รายละเอียดตามแบบ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ต.โสกนกเต็น   อ.พล แปลนที่กําหนด) และทําการเกษตร

จ.ขอนแกน อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

147 ขุดลอกลําหวยพังชู เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 100 ม.ยาว 250 ม. จุดเริ่มตน -                 2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานสมปอยใหญ ม.2 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค (รายละเอียดตามแบบ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ขามปอม-บานโนนเหลื่อม และการเกษตร แปลนที่กําหนด) ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

 ม.4   ต.เปอยนอย จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

148 ขุดลอกหวยกุดขอนแกน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 100 ม.ยาว 250 ม. จุดเริ่มตน -                 2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานขอนแกนนอย ม.5 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค (รายละเอียดตามแบบ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.เปอยนอย-บานโนนแร และการเกษตร แปลนที่กําหนด) ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.ปอพาน อ.นาเชือก จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.มหาสารคาม และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

149 ขุดลอกลําหวยหญาไทร เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 ม.ยาว 1,500 ม. จุดเริ่มตน -                 2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ชวงบานวังหิน ม.1 ต.วังหิน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3.50 ม.ปริมาตรดินขุด ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.หนองสองหอง- และการเกษตร 34,687 ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

บ.โสกนกเต็น ม.1 (รายละเอียดตามแบบ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

 ต.โสกนกเต็น  อ.พล แปลนที่กําหนด) และทําการเกษตร

จ.ขอนแกน อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

150 ขุดลอกหนองหาง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 13 ม.ยาว 1,200 ม. จุดเริ่มตน -                 2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานดอนพันชาติ ม.3 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

 ต.หนองแปน-ต.สวนหมอน และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

 อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

151 ขุดลอกหนองเบ็ญ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 13 ม.ยาว 2,200 ม. จุดเริ่มตน -                 2,800,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

 บานโนนสํานักม.5 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.หนองแปน-ต.สวนหมอน และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

 อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

152 ขุดลอกหนองเจาหัว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 13 ม.ยาว 700 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองหัวชางม.8 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.หนองแปน-ต.สวนหมอน และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

153 ขุดลอกหนองกุดคา บาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 13 ม.ยาว 1,000 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

โนนสํานัก ม.5ต.หนองแปน- น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.สวนหมอน อ.มัญจาคีรี และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

154 ขุดลอกหนองกุดโงงใหญ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 13 ม.ยาว 1,500 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บ.หนองหัวชาง ม.16 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.หนองแปน- ต.สวนหมอน และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

155 ขุดลอกหนองกุดคา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 13 ม.ยาว 600 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองแปน ม.12  น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.มัญจาคีรี- ต.เมืองเพีย และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.บานไผ จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

156 ขุดลอกลําหวยสวนกลวย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 16 ม.ยาว 1,000 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ต.โนนทอง อ.แวงใหญ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2.50 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

จ.ขอนแกน และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

157 ขุดลอกหนองเสือโคก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 13 ม.ยาว 800 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บ.นาจานเหนือ ม.6 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.หนองแปน- ต.สวนหมอน และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

158 ขุดลอกลําหวยเดื่อ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม.ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองแปน ม.12 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.หนองแปน-ต.โพนเพ็ก และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

159 ขุดลอกลําหวยเดื่อ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม.ยาว 1,000 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บ.นาจานเหนือ ม.6 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.หนองแปน-ต.โพนเพ็ก และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

160 ขุดลอกลําหวยซับมวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม. ยาว 1,000 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหวยแลง ม.7ต.คําแคน- น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

161 ขุดลอกลําหวยปากดาว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานคําปากดาว ม.5 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.คําแคน- ต.โพนเพ็ก และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

162 ขุดลอกลําหวยพระเนาว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม. ยาว 1,000 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโนนคูณ ม.4 ต.ทาศาลา น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.มัญจาคีรี-ต.พระยืน และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.พระยืน จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

163 ขุดลอกลําหวยเตย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บ.หนองหญาปลอง ม.9 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.โพนเพ็ก-ต.คําแคน และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

164 ขุดลอกลําหวยคําปากดาว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม. ยาว 2,500 ม. จุดเริ่มตน -                 1,500,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานแจง ม.4 ต.โพนเพ็ก- น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.คําแคน  อ.มัญจาคีรี และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

165 ขุดลอกลําหวยฮวก บ.บูรณะ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม. ยาว 2,000 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.3 ต.โพนเพ็ก-ต.คําแคน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

166 ขุดลอกลําหวยมวง บาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 15 ม.ยาว 1,840 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

 หวยมวง ม.9 ต.โนนทัน - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 2 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

 ต.นาชุมแสง  อ.ภูเวียง และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

167 ขุดลอกลําหวยซัน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 40 ยาว 1,093 ม. จุดเริ่มตน -                 2,000,000 รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานดอนนอย ม.6 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ดอนหัน-  เขต  ต.ทาพระ และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.เมือง  จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

168 ขุดลอกหวยปากหมอ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ยาว 300 ม. ลึก 3 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานกุดธาตุนอย ม.12 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค (รายละเอียดตามแบบ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.กุดธาตุ  อ.หนองนาคํา และการเกษตร แปลนที่กําหนด) ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

169 ขุดลอกลําหวยศรีผึ้ง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง  18 ม. ยาว 3,390 ม. จุดเริ่มตน -                 2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานดอนชาง ม.1 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ดอนชาง-เขต ต.บานหวา และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.เมือง จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

170 กอสรางคลองสงน้ําดาดคอน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง  2 ม. ยาว 1,000 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

กรีต ม.3 ต.นาหนองทุม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค (รายละเอียดตามแบบ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และการเกษตร แปลนที่กําหนด) ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

171 ขุดลอกลําหวยศรีผึ้ง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง  18 ม. ยาว 3,300 ม. จุดเริ่มตน -                 2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานดอนเงิน ม.13  น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.บานหวา อ.เมือง-เขต และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.พระยืน จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

172 กอสรางคลองสงน้ําจาก เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ระยะทาง 5,000 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ลําน้ําเชิญ  ต.โนนหัน - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค (รายละเอียดตามแบบ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

โคกหนองจิก บ.โปงแหง และการเกษตร แปลนที่กําหนด) ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ม.5 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ   จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

173 กอสรางรางสงน้ําในเขต เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ 12 หมูบาน จุดเริ่มตน -                 1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค (รายละเอียดตามแบบ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

และการเกษตร แปลนที่กําหนด) ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

174 เสริมทํานบอางภูนกยูง และ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 1.5 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

คลองสงน้ํา ต.วังหินลาด น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 5,000 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

175 ขุดลอกลําหวยน้ําเค็ม เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง  14 ม. ยาว 2,500 ม. จุดเริ่มตน -                 1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโคกสูง ม.4 ต.บานหวา- น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

เขตเทศบาล ต.เมืองเกา   และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.เมือง  จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

176 ขุดลอกลําหวยรองเรือ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง  18 ยาว 3,000 ม. จุดเริ่มตน -               -                2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานดอนชาง ม.1 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ดอนชาง-เขต ต.บานหวา และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.เมือง จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

177 กอสรางพนังกั้นน้ําชี เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 5 ม. ยาว 2,800 ม. จุดเริ่มตน -                 -                2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บ.เหลานกชุมม.4 ต.ดอนหัน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ปริมาตรดินถมไมนอยกวา ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.เมือง จ.ขอนแกน- และการเกษตร 24,570 ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

เขต อ.โกสุมพิสัย (รายละเอียดตามแบบ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.มหาสารคาม แปลนที่กําหนด) และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

178 ขุดลอกลําหวยตางคา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง  12 ม. ยาว 2,700 ม. จุดเริ่มตน -                 -                1,500,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหวายหลึม ม.10 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.นาขา- ต.นางาม  และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

179 ขุดลอกลําหวยนาโน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง  15 ม. ยาว 2,500 ม. จุดเริ่มตน -                 -                1,500,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บ.หนองโจด ม.5 ต.นาขา- น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.สวนหมอน อ.มัญจาคีรี และการเกษตร (รายละเอียดตามแบบ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

180 ขุดลอกลําหวยฝายโสกแค เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 23 ม. ยาว 903 ม. จุดเริ่มตน -                 -                800,000          รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานนางิ้ว  ม. 12 , น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

บานดอนคอม ม.6 และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.ยางคํา - ต.บานเม็ง ดินขุดไมนอยกวา 22,010 จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน ลบ.ม. และทําการเกษตร

(รายละเอียดตามแบบ อยางเพียงพอ

แปลนที่กําหนด)

181 ขุดลอกลําหวยปากขยุม เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม. ยาว 1,385 ม. จุดเริ่มตน -                 -                1,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

 บานหนองไผ ม.1 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

 ต.กุดกวาง-ต.บานเม็ง และการเกษตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน ดินขุดไมนอยกวา 27,526 จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ลบ.ม. และทําการเกษตร

(รายละเอียดตามแบบ อยางเพียงพอ

แปลนที่กําหนด)

182 ขุดลอกลําหวยพรอม เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  - กวาง 16 ม. ยาว 1,030 จุดเริ่มตน -                 -                520,000          รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

กอสรางถนนสําหรับน้ํา น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ม. ลึก 3 ม. ลาดเอียง ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ลนผาน  บานหนองโน และการเกษตร 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ม.11  ตําบลน้ําพอง นอยกวา 14,291 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

อ.น้ําพอง  จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ และทําการเกษตร

แปลนที่กําหนด) อยางเพียงพอ



5-72

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

183 ขุดลอกหนองโสกตูมกา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตร จุดเริ่มตน -                 -                1,500,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโนนสําราญ หมูที่ 5 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ดินขุดไมนอยกวา 29,112 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.นาจาน  อ.สีชมพู - และการเกษตร ลบ.ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ (รายละเอียดตามแบบ จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) และทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

184 กอสรางพนังกั้นลําน้ําชี เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  - ผิวจราจรกวาง 5 ม. จุดเริ่มตน -                 -                1,500,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

หนองหมื่น - บ.โนนสมบูรณ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ยาว 1,141 ม. โดยถมดิน ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ม.10 ต.โนนสมบูรณ   และการเกษตร สูงเฉลี่ย 1.20 ม. ปริมาตร ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.บานแฮด  จ.ขอนแกน ดินถมไมนอยกวา 10,680 จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ลบ.ม. ลงลูกรังหนา และทําการเกษตร

0.10 ม.ปริมาตรลูกรังไม อยางเพียงพอ

นอยกวา 593 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

185 ขุดลอกหนองคันเฮา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  - กวาง 12 ม.ยาว 1,200 ม. จุดเริ่มตน -                 -                525,000          รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บ.หนองหัวชาง ม.16 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

 ต.หนองแปน-ต.สวนหมอน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 14,400 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

(รายละเอียดตามแบบ และทําการเกษตร

แปลนที่กําหนด) อยางเพียงพอ

186 ขุดลอกหนองเจาหัว เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 100 ม.ยาว 150 ม. จุดเริ่มตน -                 -                600,000          รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองหัวชาง ม.8 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 4.50 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.หนองแปน-ต.สวนหมอน และการเกษตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 11,702 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

(รายละเอียดตามแบบ และทําการเกษตร

แปลนที่กําหนด) อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

187 ขุดลอกบึงนอย บ.เหมือดแอ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 35 ม. ยาว 50 ม. จุดเริ่มตน -                 -                600,000          รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.7 ต.หนองตูม และ น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตร ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแกน และการเกษตร ดินขุดไมนอยกวา 3,510 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ลบ.ม. ขุดลอกลําหวยกวาง จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

20 ม. ยาว 275 ม. รวมลึก และทําการเกษตร

3.50 ม. ปริมาตรดินขุดไม อยางเพียงพอ

นอยกวา 11,550 ลบ.ม. 

(รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

188 ขุดลอกลําหวยไผ  เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 18 ม. ยาว 2,980 ม. จุดเริ่มตน -                 -                1,500,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บ.หนองชา ม.6 ต.น้ําออม น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ลาดเอียง ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

เชื่อมบานวังโพน ม.3,10 และการเกษตร 1:2 ปริมาตรดินขุดไม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.หนองกุงใหญ   นอยกวา  40,230 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

อ.กระนวน จ.ขอนแกน (รายละเอียดตามแบบ และทําการเกษตร

แปลนที่กําหนด) อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

189 ขุดลอกลําหวยโจด เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  - กวาง 8 ม. ยาว 800 ม. จุดเริ่มตน -                 -                329,000          รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโคกสวาง ม.10  น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 0.50 ม. ขุดลึก ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.โคกสูง  อ.อุบลรัตน  และการเกษตร 2.50 ม. รวมลึก 3 เมตร ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดิน จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ขุดไมนอยกวา 9,000 และทําการเกษตร

ลบ.ม.(รายละเอียดตาม อยางเพียงพอ

แบบแปลนที่กําหนด)

190 ขุดลอกลําหวยอีโซ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  - กวาง 8 ม. ลึกเดิม 2 ม. จุดเริ่มตน -                 -                390,000          รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองเรือ ม.7 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงอีก 1ม. รวมลึก 3ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.โจดหนองแก - และการเกษตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตร ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

บานเพ็กนอย  หมู 5 ดินขุดไมนอยกวา 4,498 ลบ.ม. จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

 ต.โสกนกเต็น  อ.พล (รายละเอียดตามแบบ และทําการเกษตร

จ.ขอนแกน แปลนที่กําหนด) อยางเพียงพอ
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

191 โครงการขุดลอกลําหวยแจง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดิน จุดเริ่มตน -                    -                   1,999,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานวังเพิ่ม หมูที่ 1 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา  55,125 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.วังเพิ่ม -  ต.สีชมพู และการเกษตร ลบ.ม.โดยนําดินที่ไดจากการ ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน  ขุดลอกไปทําการเกลี่ยตก จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

แตงคันคูทั้งสองขางพรอม และทําการเกษตร

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย อยางเพียงพอ

(รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

192 ขุดลอกลําหวยรุงไผ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดิน จุดเริ่มตน -                    -                   2,000,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโนนหวานไฟ หมูที่ 6 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา  55,125 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.วังเพิ่ม - ต.สีชมพู และการเกษตร ลบ.ม. โดยนําดินที่ไดจาก ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน  การขุดลอกไปทําการเกลี่ย จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ตกแตงคันคูทั้งสองขางพรอม และทําการเกษตร

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย อยางเพียงพอ

(รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

193 ขุดลอกลําหวยโสกหาด เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดิน จุดเริ่มตน -                    -                   1,857,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโสกหาด หมูที่ 13 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา  55,125 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.วังเพิ่ม - ต.สีชมพู และการเกษตร ลบ.ม.โดยนําดินที่ไดจาก ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน การขุดลอกไปทําการเกลี่ย จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ตกแตงคันคูทั้งสองขางพรอม และทําการเกษตร

เกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย อยางเพียงพอ

(รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

194 ขุดลอกลําหวยกุดไชย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 12 ม.ยาว 1,000 ม. จุดเริ่มตน -                    -                   583,000          รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานไชยสอ ม.2 ต.ไชยสอ - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดลึกลงอีก 2 ม. รวมลึก ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ และการเกษตร 3 ม. ลาดเอียง 1:1 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

16,000 ลบ.ม. และทําการเกษตร

(รายละเอียดตามแบบ อยางเพียงพอ

แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

195 กอสรางคันกั้นน้ําลําหวย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  - กวาง 66 ม. ยาว 98 ม. จุดเริ่มตน -                    -                   500,000          รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ทราย บานบะแค ม.5 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 4 ม. ขุดใหลึก ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.แวงใหญ-บานโนนสวรรค และการเกษตร จากเดิม 2 ม. ลาดเอียง  ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ม.3 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ 1:1 รวมลึก 6 ม. ปริมาตร จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน ดินขุดไมนอยกวา 9,745 และทําการเกษตร

ลบ.ม. อยางเพียงพอ

(รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

196 ขุดลอกฝายตลาดใหญ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  - ทิศตะวันออกกวาง 70 ม. จุดเริ่มตน -                    -                   600,000          รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานโสกเหลื่อม ม.9 - น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ทิศตะวันตกกวาง 42 ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

บ.ทาเยี่ยม  ม.10 และการเกษตร ทิศเหนือยาว 114 ม. ทิศใต ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ต.ใหมนาเพียง อ.แวงใหญ ยาว 110 ม.ลึกเดิม 1.50 ม จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน ขุดใหลึกลงจากเดิม 2 ม. และทําการเกษตร

ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร อยางเพียงพอ

ดินขุดไมนอยกวา 11,700 

ลบ.ม.

(รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

197 ขุดลอกฝายซําโพธิ์ เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 70 ม. ยาว 113 ม. จุดเริ่มตน -                    -                   700,000          รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานดอนหัน ม.3 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดใหลึก ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.ใหมนาเพียง อ.แวงใหญ และการเกษตร จากเดิม 2 ม.รวมลึก 3.50 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

จ.ขอนแกน ม. ลาดเอียง 1:1.5 จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

13,660 ลบ.ม. อยางเพียงพอ

(รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

198 ขุดลอกกุดกอย บาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ลาดเอียง 1 :1.5  ปริมาตรดินจุดเริ่มตน -                    -                   1,013,600        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

โคกเจริญ ม.8 ต.บานโคก- น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา  26,445 ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

สรางแปน  บ.หนองหญา และการเกษตร ลบ.ม.โดยนําดินที่ไดจาก ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ปลอง ม. 6   ต.บานโคก- การขุดลอกไปตกแตงคันคู จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ลําน้ําพอง ต.ขนวน ทั้งสองขาง สวนที่เหลือนํา และทําการเกษตร

 อ.หนองนาคํา ใหนําไปทิ้งในที่สาธารณ อยางเพียงพอ

จ.ขอนแกน   ประโยชนที่กําหนดให

(รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย พิกัด ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ทางภูมิศาสตร 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

199 ขุดลอกลําหวยน้ําฝาย เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ ลาดเอียง1 :1.5 ปริมาตรดิน จุดเริ่มตน -                    -                   1,530,000        รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานหนองหอย หมูที่ 7 น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา 40,410ลบ.ม. ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.บานโคก - หนองอีแล และการเกษตร โดยนําดินที่ไดจากการขุด ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน ลอกไปตกแตงคันคูทั้งสอง จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ขางสวนที่เหลือใหนําไป และทําการเกษตร

ทิ้งในที่สาธารณ อยางเพียงพอ

ประโยชนที่กําหนดให

200 ขุดลอกลําหวยโพง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ  -กวาง 16 ม. ยาว 750 ม. จุดเริ่มตน -                    -                   818,000          รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

บานนาแพง ม.5  บาน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 0.50 ม. ขุดใหลึก ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

สงแดง ม.4 ต.นาแพง และการเกษตร จากเดิม 3 ม.รวมลึก 3.50 ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

อ.โคกโพธิ์ไชย ม. ลาดเอียง 1:1.5 จุดสิ้นสุด รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา และทําการเกษตร

22,500 ลบ.ม. อยางเพียงพอ

(รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

35,090,300     64,540,000    91,264,600     รวม  200  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม ในการปฏิบัติงานและใหบริการสาธารณะแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เพื่อใหเจาหนาที่ใชโปรแกรม  -เจาหนาที่ที่ใชคอมพิวเตอร 22,800           -                 -                ระดับความพึงพอ  -ผูรับผิดชอบระบบสามารถ กองพัสดุฯ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและ คอมพิวเตอรที่ถูกลิขสิทธิ์ ในการปฏิบัตงาน ใจของผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานไดสะดวก

คอมพิวเตอรโนตบุก ที่มีลิขสิทธิ์ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ถูกตองตามกฎหมาย

2 จัดซื้อจัดจางลงระบบคอมพิวเตอร เพื่อเปนการควบคุม  -ชวยใหการทํางานของ 15,000           12,000            12,000           ระดับความพึงพอ  -ผูรับผิดชอบระบบสามารถ กองพัสดุฯ

งบประมาณ สะดวกในการ เจาหนาที่สะดวก รวดเร็ว ใจของผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานไดสะดวก

ตรวจสอบ และงายตอการตรวจสอบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 -เจาหนาที่ที่รับผิดชอบใน

การดําเนินการระบบ

e-laas สามารถประมวลผล

ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ

 -ผูบริหารงานสามารถ

ติดตามการประมวลผล และ

ขั้นตอนของการทําจัดซื้อ

จัดจางไดอยางสะดวก

 -เปนเครื่องมือในการ

กํากับ ดูแล ของผูบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม ในการปฏิบัติงานและใหบริการสาธารณะแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 ปรับปรุงระบบฐานขอมูลบุคคล เพื่อเปนคาปรับปรุงระบบ ขาราชการ พนักงานจาง 100,000          100,000          100,000         ระดับความพึงพอ  -ระบบการบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่

ของ อบจ.ขอนแกน ฐานขอมูลบุคคลของ อบจ. ขาราชการครูและบุคลากร ใจของผูปฏิบัติงาน ของ อบจ.ขอนแกน 

ขอนแกน ทางการศึกษา สังกัด มีประสิทธิภาพ

อบจ.ขอนแกน

4 พัฒนาระบบสารสนเทศองคการ  -เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ  -วางะบบเครือขาย 200,000          200,000          200,000         ระดับความ  -ผูใชบริการระบบสารสนเทศ สํานักปลัดฯ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ขององคการบริหารสวนจังหวัด อินเตอรเน็ตภายในองคกร พึงพอใจของผูใช สามารถใชงานระบบได

ขอนแกนใหมีประสิทธิภาพ เชื่อมทุกสวนราชการ บริการ เต็มประสิทธิภาพ

สําหรับใหบริการขอมูลขาวสาร  -ปรับปรุงระบบเครือขาย

และใชในการปฏิบัติงาน เดิมใหมีประสิทธิภาพ

5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ  -เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ  -วางะบบเครือขาย 100,000          100,000          100,000         ระดับความ  -ผูใชบริการระบบสารสนเทศ สํานักปลัดฯ

วางแผน ในดานการวางแผน และ อินเตอรเน็ตภายในองคกร พึงพอใจของผูใช สามารถใชงานระบบได

การดานงบประมาณของ เชื่อมทุกสวนราชการ บริการ เต็มประสิทธิภาพ

องคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนกนใหมีประสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม ในการปฏิบัติงานและใหบริการสาธารณะแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 อบรมเชิงปฏิบัติการงานออกแบบ 1.เพื่อสรางความรูความเขาใจ  -อบรมเชิงปฏิบัติการดาน 200,000          200,000          200,000         ผูเขารวมอบรม  -ทําใหบุคลากรที่เขารวม สํานักการชาง

สถาปตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล ในดานการออกแบบ การออกแบบสถาปตยกรรม ไมนอยกวา อบรมมีความรูในการออก รวมกับสํานัก

(Universal Design) สถาปตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล เพื่อคนทั้งมวลใหแก รอยละ 80 แบบสถาปตยกรรมไดอยาง งานพัฒนาสังคม

ใหแกบุคลากรขององคกร บุคลากรของ อปท.และ เหมาะสม และความมั่นคง

ปกครองสวนทองถิ่น ภาคสวนที่เกี่ยวของ ของมนุษย

หนวยงานที่เกี่ยวของ เยาวชน 2.มีการดําเนินการปรับ

และประชาชนทั่วไป สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย

2.เพื่อเปนการชวยเหลือคน ของคนพิการ

พิการที่ดอยโอกาสใหมีที่อยู

ซึ่งเหมาะสมและเอื้ออํานวย

ตดารดําเนินชีวิตประจําวัน

3.เพื่อประชาสัมพันธแนว

ความคิดเกี่ยวกับการออกแบบ

สถาปตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล

7 ออกตรวจสอบการปฏิบัติงาน  -เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน โรงเรียนในสังกัด 19 50,000           100,000          100,000         จํานวนครั้ง  -การปฏิบัติงานดานการเงิน หนวยตรวจสอบ

ดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ ดานการเงินฯ ของโรงเรียน โรงเรียน  ของการออก ของโรงเรียนในสังกัดมี ภายใน

ของโรงเรียนในสังกัดองคการ ในสังกัด ตรวจสอบ ประสิทธิภาพ โปรงใส

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตรวจสอบได
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม ในการปฏิบัติงานและใหบริการสาธารณะแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

8 ติดตั้งระบบประชุมทางไกล 1.เพื่อใหมีระบบประชุมทางไกล พัฒนาระบบประชุมทางไกล 30,000,000      -                 -                จํานวนครั้งที่ 1. อบจ.มีระบบประชุมทางไกล สํานักปลัดฯ

Video Cloudผานเครือขายสื่อสาร Video Could ผานเครือขาย Video Cloud ผาน มีการประชุม Video Cloud ผานเครือขาย

ขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานราชการ สื่อสารขอมูล เชื่อมโยง เครือขายสื่อสารขอมูล สื่อสารขอมูล เชื่อมโยง

หนวยงานราชการในการ เชื่อมโยงหนวยงานราชการ หนวยงานราชการที่มี

สั่งการปฏิบัติงานไดอยาง แบบรวมศูนย (Centratize ประสิทธิภาพ

รวดเร็ว Maagermant) และ 2.อบจ.มีชองทางการสื่อสาร

2.เพื่อเปนศูนยรวมของการ กระจายศูนย (Cluster ทางไกลผานระบบเครือขาย

ใหบริการประชาสัมพันธและ Maagemant) ไดอยางมี ในการปฏิบัติงาน

การเชื่อมตอหนวยงานภายใน ประสิทธิภาพ 3.อบจ.มีการพัฒนาระบบการ

จังหวัดหรือชุมชน สื่อสารโทรคมนาคมที่

3.เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ ทันสมัย รองรับการสื่อสาร

ในชุมชน ระหวางหนวยงานดวยกันเอง

4.เพื่อสรางการใหบริการ

ชองทางใหมใหกับประชาชน

9 โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห  -เพื่อสงเสริมเด็ก เยาวชน  -จัดกิจกรรมสัปดาห 800,000          -                 -                ระดับความพึงพอ  -เด็ก เยาวชน ไดกระบวนการ ศูนยวิทยาศาสตร

วิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2559 ใหมีกระบวนการคิดและเรียนรู วิทยาศาสตรแหงชาติ ใจของผูเขารวม คิดในดานวิทยาศาสตร เพื่อการศึกษา

(อุดหนุนศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการ ดานวิทยาศาสตรที่หลากหลาย กิจกรรม  -ผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรู ขอนแกน

ศึกษาขอนแกน)

31,487,800     712,000         712,000        รวม 9 โครงการ



6-5

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการบริหารจัดการการเงิน

การคลัง อบจ.ขอนแกน

1.1 เงินเดือน

(1) เงินเดือนนายกฯ และรองนายกฯ เพื่อเปนเงินเดือนและคา  -นายก อบจ.ขก. 1 คน 2,546,000       2,546,000        2,546,000       รอยละของ การพัฒนาขีดความสามารถ สํานักปลัดฯ

ตอบแทนสําหรับนายกฯ และ  -รองนายก อบจ.ขก.3 คน งบประมาณที่ ในการบริหารจัดการการเงิน

รองนายก อบจ.ขก. เบิกจาย

 (2) เงินเดือนเลขานุการและ เพื่อเปนเงินเดือนเลขาฯ และ  -เลขานุการ 1 คน 899,600          899,600          899,600         รอยละของ การพัฒนาขีดความสามารถ สํานักปลัดฯ

ที่ปรึกษานายกฯ ที่ปรึกษานายก อบจ.ขก  -ที่ปรึกษานายก อบจ.ขก. งบประมาณที่ ในการบริหารจัดการการเงิน

  5 คน เบิกจาย

 (3) เงินเดือนพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก ขาราชการในสังกัด ดังนี้ รอยละความ ขาราชการมีขวัญและกําลังใจ

พนักงานในสังกัด อบจ.ขก. (1) สํานักปลัดฯ 16,300,000      16,626,000      16,958,000     พึงพอใจของ ในการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

(2) กองกิจการสภาฯ 4,399,900       4,487,000        4,576,000       ผูปฏิบัติงาน กองกิจการสภาฯ

(3) กองแผนและงบประมาณ 10,380,000      10,587,000      10,798,000     กองแผนฯ

(4) กองคลัง 12,850,000      13,107,000      13,369,000     กองคลัง

(5) สํานักการชาง 15,325,000      15,631,000      15,943,000     สํานักการชาง

(6) สํานักการศึกษาฯ 15,000,000      15,300,000      15,606,000     สํานักการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

 (3) เงินเดือนขาราชการ (ตอ) (7) กองกิจการขนสง 5,660,000       5,773,000        5,888,000       กองกิจการขนสง

(8) กองพัสดุฯ 9,155,000       9,338,000        9,524,000       กองพัสดุฯ

(9) กองการเจาหนาที่ 8,969,000       9,148,000        9,330,000       กองการเจาหนาที่

(10) หนวยตรวจสอบภายใน 1,700,000       1,734,000        1,768,000       หนวยตรวจสอบฯ

(11) โรงเรียน 19 โรงเรียน 276,000,000    281,520,000    287,150,000   กองคลัง

1.2 คาตอบแทน รอยละของ การพัฒนาขีดความสามารถ

(1) คาตอบแทนประธานสภาฯ ประธานสภา/รองประธานสภา สมาชิกสภา อบจ.ขก. 10,064,000      12,000,000      12,000,000     งบประมาณที่ ในการบริหารจัดการการเงิน กองกิจการสภาฯ

รองประธานสภาฯและสมาชิกสภา และ ส.อบจ.ขก. จํานวน 42 คน เบิกจาย

อบจ.ขก.

(2)คาตอบแทนประจําตําแหนง เพื่อเปนคาตอบแทนนายกฯ/  -นายก อบจ.ขก. 1 คน 390,000          390,000          390,000         รอยละของ การพัฒนาขีดความสามารถ สํานักปลัดฯ

นายกฯ/รองนายก อบจ.ขก. รองนายก อบจ.ขก.  -รองนายก อบจ.ขก.3 คน งบประมาณที่ ในการบริหารจัดการการเงิน

(3)คาตอบแทนพิเศษนายกฯ/ เพื่อเปนคาตอบแทนนายกฯ/  -นายก อบจ.ขก. 1 คน 390,000          390,000          390,000         เบิกจาย สํานักปลัดฯ

รองนายก อบจ.ขก. รองนายก อบจ.ขก.  -รองนายก อบจ.ขก.3 คน

(4) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอัน เพื่อเปนคาตอบแทน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง 700,000          700,000          700,000         รอยละความ มีความพึงพอใจและขวัญ กองพัสดุฯ

เปนประโยชนแก อบจ.ขก. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตรวจรับการจาง และผู พึงพอใจของ กําลังใจในการปฏิบัติงาน

ตรวจการจาง และผูควบคุม ควบคุมงานกอสราง ผูปฏิบัติราชการ

งานกอสรางของ อบจ.ขก. ไมนอยกวา 350 โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(5) คาตอบแทนคณะกรรมการ และ เพื่อเปนคาตอบแทนคณะ คาตอบแทนการประชุม 190,000          190,000          190,000         จํานวนครั้งของ คณะกรรมการและอนุกรรมการ กองการเจาหนาที่

อนุกรรมการขาราชการ อบจ.ขก. กรรมการและอนุกรรมการ ไมนอยกวาเดือนละ การจัดประชุม ไดรับคาตอบแทน

ขาราชการ อบจ.ขก. 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง/ป

(6) คาตอบแทนคณะกรรมการ เพื่อเปนคาตอบแทนคณะ คาตอบแทนการประชุม 20,000           20,000            20,000           รอยละของ คณะกรรมการและอนุกรรมการ กองการเจาหนาที่

สอบสวนทางวินัย กรรมการสอบสวนทางวินัย อยางนอย 2 ครั้ง งบประมาณที่ ไดรับคาตอบแทน

เบิกจาย

(7) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจ เพื่อเปนคาตอบแทนคณะ คาตอบแทนการตรวจ 404,000          404,000          404,000         รอยละของ จํานวนผลงานที่สงเขารับ กองคลัง

ประเมินผลงานของขาราชการครู กรรมการตรวจประเมิน ประเมินผลงานครูและ งบประมาณที่ การตรวจประเมิน

ของสถานศึกษาในสังกัดองคการ ผลงานครูและบุคลากร บุคลากรทางการศึกษา เบิกจาย

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด

(8) คาตอบแทนรายเดือน เพื่อเปนคาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนขาราชการครู 18,996,000      18,996,000      18,996,000     รอยละของ เปนขวัญและกําลังใจแก กองคลัง

ใหแกขาราชการครูและ และบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณที่ ขาราชการครูและบุคลากร

บุคลากรทางการศึกษา ที่มี ที่มีวิทยฐานะชํานาญการ เบิกจาย ทางการศึกษา

วิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญ ชํานาญการพิเศษ 

การพิเศษ เชี่ยวชาญ และ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญพิเศษ พิเศษ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(9) เงินประจําตําแหนง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผอ./หน.สํานักฯ ในสังกัด รอยละความ ขาราชการมีขวัญและกําลังใจ สํานักปลัดฯ

ระดับหัวหนาสวนราชการ (1) สํานักปลัดฯ 388,800          388,800          388,800         พึงพอใจของ ในการปฏิบัติงาน 

หนวยงานในสังกัด อบจ.ขก. (2) กองกิจการสภาฯ 67,200           67,200            67,200           ผูปฏิบัติงาน กองกิจการสภาฯ

(3) กองแผนและงบประมาณ 67,200           67,200            67,200           กองแผนฯ

(4) กองคลัง 67,200           67,200            67,200           กองคลัง

(5) สํานักการชาง 67,200           67,200            67,200           สํานักการชาง

(6) สํานักการศึกษาฯ 910,000          930,000          950,000         สํานักการศึกษาฯ

(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 รอยละความ พนักงานจางมีขวัญและกําลังใจ

จางปฏิบัติงานสวนราชการ ประมาณ 80 คน ดังนี้ พึงพอใจของ ในการปฏิบัติงาน 

ในสังกัด อบจ.ขก. (1) สํานักปลัดฯ 9,500,000       10,015,000      10,580,000     ผูปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

(2) กองกิจการสภาฯ 416,000          457,000          503,000         กองกิจการสภาฯ

(3) กองแผนและงบประมาณ 1,820,000       1,856,000        1,893,000       กองแผนฯ

(4) กองคลัง 2,650,000       2,703,000        2,757,000       กองคลัง

(5) สํานักการชาง 8,925,000       8,707,000        8,874,000       สํานักการชาง

(6) สํานักการศึกษาฯ 24,500,000      24,990,000      25,489,000     สํานักการศึกษาฯ

(7) กองกิจการขนสง 5,172,000       5,275,000        5,380,000       กองกิจการขนสง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
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ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(10) คาตอบแทนพนักงานจาง (8) กองพัสดุฯ 1,383,000       1,410,000        1,440,000       กองพัสดุฯ

(ตอ) (9) กองการเจาหนาที่ 2,450,000       2,499,000        2,548,000       กองการเจาหนาที่

(10) สถานีขนสงฯ 3,300,000       3,400,000        3,500,000       สถานีขนสงฯ

(11)หนวยตรวจสอบภายใน 400,000          408,000          416,000         หนวยตรวจสอบฯ

(11) คาตอบแทนพนักงานจาง เพื่อเปนคาตอบแทนใหกับ พนักงานจางตามภารกิจ 5,522,200       5,633,000        5,746,700       กองคลัง

พนักงานจางตามภารกิจรวมทั้ง พนักงานจางทั่วไป

บุคลากรสนับสนุนการสอน ของสถานศึกษาสังกัด

พนักงานจาง (ตําแหนงที่ อบจ.ขอนแกน

ประเมินจากพนักงานราชการ

ของ ร.ร.ถายโอนฯ ที่ถูกยกเลิก

สัญญาจาง)และพนักงานจาง

ทั่วไปของสถานศึกษาสังกัด 

อบจ.ขอนแกน

(12) คาตอบแทนพนักงานจาง เพื่อเปนคาจางพนักงานจาง พนักงานจางครูอาสาพัฒนา 403,000          691,000          1,007,000       รอยละของ พนักงานจางมีขวัญและกําลังใจ สํานักปลัดฯ

ครูอาสาพัฒนากีฬา ครูอาสาพัฒนากีฬา กีฬา ประจําสนามกีฬา งบประมาณที่ ในการปฏิบัติงาน 

จังหวัดขอนแกน เบิกจาย
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แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

1.3 คาจาง

(1) คาจางลูกจางประจํา เพื่อเปนคาจางลูกจางประจํา ลูกจางประจํา สังกัด รอยละความ ลูกจางมีขวัญและกําลังใจ

สวนราชการสังกัด อบจ.ขก. (1) สํานักปลัดฯ  8  คน 1,530,000       1,560,000        1,591,000       พึงพอใจของ ในการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

(2) กองกิจการสภาฯ 2 คน 476,000          485,000          494,000         ผูปฏิบัติงาน กองกิจการสภาฯ

(3) สํานักการชาง 10 คน 3,455,000       3,524,000        3,594,000       สํานักการชาง

(4) โรงเรียน 19 โรงเรียน 4,500,000       4,590,000        4,681,000       กองคลัง

(5) กองกิจการขนสง 250,000          270,000          290,000         กองกิจการขนสง

1.4 เงินเพิ่มและเงินรางวัล

(1) เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ เพื่อเปนคาตอบแทนและเงิน ผูบริหาร/ผอ.กอง/นิติกร/ รอยละความ ขาราชการมีขวัญและกําลังใจ

เพิ่มตางๆที่มีสิทธิไดรับแก ครู และบุคลากรทางการ พึงพอใจของ ในการปฏิบัติงาน 

ขาราชการตามที่กฎหมาย ศึกษา ผูปฏิบัติงาน

กําหนด (1) สํานักปลัดฯ 700,000          704,000          728,000         สํานักปลัดฯ

(2) กองกิจการสภาฯ 84,200           96,600            101,800         กองกิจการสภาฯ

(3) กองแผนและงบประมาณ 67,200           69,000            71,000           กองแผนฯ

(4) กองคลัง 95,000           97,000            98,000           กองคลัง

(5) สํานักการชาง 348,000          354,000          361,000         สํานักการชาง

(6) สํานักการศึกษาฯ 650,000          663,000          676,000         สํานักการศึกษาฯ

(7) กองกิจการขนสง 103,000          105,000          107,000         กองกิจการขนสง

(8) กองพัสดุฯ 103,000          105,000          107,000         กองพัสดุฯ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(1) เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ (9) กองการเจาหนาที่ 405,600          500,000          600,000         กองการเจาหนาที่

(ตอ) (10) หนวยตรวจสอบภายใน 54,000           55,000            56,000           หนวยตรวจสอบฯ

(11) โรงเรียน 19 โรงเรียน 2,500,000       2,500,000        2,500,000       กองคลัง

(2) เงินเพิ่มตาง ๆ ของลูกจาง เพื่อเปนเงินเพิ่มของลูกจาง  -ลูกจางประจําในสังกัด 47,000           50,000            52,000           รอยละความ ลูกจางมีขวัญและกําลังใจ สํานักปลัดฯ

ประจํา ประจําในสังกัด อบจ.ขก.  -ลูกจางประจําของสถาน 70,000           70,000            70,000           พึงพอใจของ ในการปฏิบัติงาน กองคลัง

ศึกษาสังกัด อบจ.ขก. ผูปฏิบัติงาน

 -ลูกจางประจําสังกัด 100,000          200,000          200,000         สํานักการชาง

สํานักการชาง

 -ลูกจางประจําสถานีขนสง 15,000           15,000            15,000           กองกิจการขนสง

(3) เงินประโยชนตอบแทนอื่น เพื่อเปนเงินรางวัลประจําป ขาราชการ ลูกจางประจํา 30,000,000      45,000,000      45,000,000     จํานวนบุคลากร ขาราชการ ลูกจางประจํา กองการเจาหนาที่

สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปน การปฏิบัติงานดีเดนของ พนักงานจาง ขาราชการครู ที่ไดรับเงิน พนักงานจาง ขาราชการครู

กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน บุคลากรทางการศึกษา รางวัลประจําป บุคลากรทางการศึกษา

ขาราชการครูและบุคลากร ไดรับเงินตอบแทนอื่นเปน

ทางการศึกษาสังกัด อบจ. กรณีพิเศษ

ขอนแกน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(4) เงินรางวัลเจาหนาที่ เพื่อเปนเงินรางวัลแกเจาหนาที่ เงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจ 450,000          450,000          450,000         รอยละความ เจาหนาที่มีขวัญและกําลังใจ สถานีขนสงฯ

ตํารวจและทหาร ที่ปฏิบัติงาน และทหารที่ปฏิบัติงานใน พึงพอใจของ ในการปฏิบัติงาน 

ในสถานีขนสงผูโดยสารใน สถานีขนสงฯ 4 แหง ผูใชบริการไมนอย

สังกัด กวา 85%

(5) เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ เพื่อชวยคาครองชีพ ขาราชการ/ลูกจางประจํา 400,000          400,000          400,000         รอยละความ สวัสดิการและขวัญกําลังใจ กองคลัง

สวนทองถิ่น ขาราชการบํานาญสวน ในสังกัด ที่เกษียณอายุ พึงพอใจของ หลังเกษียณอายุราชการ

ทองถิ่นสังกัดองคการบริหาร ราชการ ผูเกษียณ

สวนจังหวัดขอนแกน

(6) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง เพื่อเปนเงินเพิ่มตาง ๆ และ พนักงานจางสังกัด อบจ.ขก. รอยละความ พนักงานจางมีขวัญและกําลังใจ

เงินเพิ่มการครองชีพแก (1) สํานักปลัดฯ 1,738,000       1,738,000        1,738,000       พึงพอใจของ ในการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

พนักงานจางตามที่กฎหมาย (2) กองกิจการสภาฯ 750,500          750,500          750,500         ผูปฏิบัติงาน กองกิจการสภาฯ

กําหนด (3) กองแผนและงบประมาณ 100,000          100,000          100,000         กองแผนฯ

(4) กองคลัง 48,000           50,000            50,000           กองคลัง

(5) สํานักการชาง 175,000          150,000          150,000         สํานักการชาง

(6) สํานักการศึกษาฯ 500,000          700,000          900,000         สํานักการศีกษาฯ

(7) กองกิจการขนสง 250,000          30,000            350,000         กองกิจการขนสง

(8) กองพัสดุฯ 144,000          144,000          144,000         กองพัสดุฯ

(9) กองการเจาหนาที่ 60,000           70,000            80,000           กองการเจาหนาที่
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(10)หนวยตรวจสอบภายใน 76,000           76,000            76,000           หนวยตรวจสอบฯ

(11)สถานีขนสงฯ 4 แหง 300,000          400,000          500,000         สถานีขนสงฯ

(12)โรงเรียน 19 โรงเรียน 1,250,000       1,250,000        1,250,000       กองคลัง

(7) เงินเพิ่ม เพื่อจายเงินเพิ่มไดแก เงินเพิ่ม  -พนักงานจางตามภารกิจ 612,000          612,000          612,000         รอยละความ พนักงานจางมีขวัญและกําลังใจ กองคลัง

คาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม และพนักงานจางของ พึงพอใจของ ในการปฏิบัติงาน 

ตามคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษ โรงเรียนในสังกัด อบจ. ผูปฏิบัติงาน

กรณีเงินเดือนเต็มขั้น และเงิน ขอนแกน รวมทั้งบุคลากร

เพิ่มตางๆ ตามที่กฎหมาย สนับสนุนการสอน พนักงาน

กําหนดไวให  พนักงานจาง จาง (ตําแหนงที่ประเมินจาก

ตามภารกิจ และพนักงานจาง พนักงานราชการของ ร.ร.

ของโรงเรียนในสังกัด อบจ. ถายโอนฯ ที่ถูกยกเลิกสัญญา

ขอนแกน รวมทั้งบุคลากร จาง) และพนักงานจางทั่วไป

สนับสนุนการสอน พนักงาน ทั่วไปของสถานศึกษาสังกัด 

จาง (ตําแหนงที่ประเมินจาก อบจ.ขอนแกน (ตําแหนง

พนักงานราชการของ ร.ร. ทดแทนลูกจางประจําที่

ถายโอนฯ ที่ถูกยกเลิกสัญญา ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่

จาง) และพนักงานจางทั่วไป ถูกยุบเลิกตําแหนง)

ของสถานศึกษาสังกัด  อบจ.

ขอนแกน (ตําแหนงทดแทน

ลูกจางประจําที่ถูกยุบเลิก)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(8) เงินวิทยฐานะครูและบุคลากร เพื่อเปนเงินวิทยฐานะครู ครูและบุคลากรทางการ 28,290,000      29,496,000      29,496,000     กองคลัง

ทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาระดับชํานาญการ

โรงเรียนในสังกัด พิเศษเชียวชาญ และ

เชี่ยวชาญพิเศษ 325 อัตรา

2 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จ  -สมทบกองทุนบําเหน็จ 11,644,000      11,644,000      11,644,000     รอยละความ สวัสดิการและขวัญกําลังใจ กองคลัง

บํานาญ ขาราชการ/ลูกจาง บํานาญขาราชการ/ลูกจาง พึงพอใจของ หลังเกษียณอายุราชการ

และกองทุนบําเหน็จบํานาญ ในสังกัด (กบท.) ผูเกษียณ

ขาราชการ (กบข.)  -สมทบกองทุนบําเหน็จ 210,000          210,000          210,000         สํานักการศึกษาฯ

บํานาญขาราชการ (กบข.)

สํานักการศึกษาฯ 6 คน

 -สมทบกองทุนบําเหน็จ 8,000,000       8,000,000        8,000,000       กองคลัง

บํานาญขาราชการ (กบข.)

ใหแกขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัด อบจ.

 -สมทบกองทุนสํารอง 150,000          150,000          150,000         กองคลัง

เลี้ยงชีพลูกจางประจํา

(กสจ.)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ  -สมทบกองทุนบําเหน็จ 69,500           69,500            69,500           กองกิจการขนสง

(ตอ) บํานาญขาราชการฯ (กบท.)

 -สมทบกองทุนบําเหน็จ 63,700           70,000            75,000           กองกิจการขนสง

บํานาญกองกิจการขนสง

3 เงินสํารองจาย เพื่อสํารองจายกรณีเรงดวน  -ชวยเหลือราษฎรกรณี 50,000,000      50,000,000      50,000,000     จํานวนโครงการ ราษฎรไดรับการบรรเทา สํานักปลัดฯ

และจําเปนในการชวยเหลือ เกิดสาธารณภัยหรือไดรับ ที่เบิกจายเรงดวน ความเดือดรอน ใน 26 อําเภอ

และแกไขปญหาความ ความเดือดรอน

เดือดรอนแกราษฎร  -ราษฎรใน 26 อําเภอ

4 รายจายตามขอผูกพัน 1.เพื่อเปนเงินทุนการศึกษา  -เงินทุนการศึกษาผูบริหาร 1,284,000       1,284,000        1,284,000       จํานวนบุคลากร ผูบริหาร สมาชิกสภา อบจ.

ของผูบริหารและบุคลากร สมาชิกสภา อบจ.ขก. ที่ไดรับทุนการ ขาราชการ ลูกจาง และ

และขาราชการ ลูกจาง ศึกษา พนักงานจางไดรับการพัฒนา

และพนักงานจาง อบจ.ขก. ความรูเพิ่มขึ้น

2.เพื่อสมทบกองทุนประกัน  -พนักงานจาง 24,000           25,000            26,000           รอยละของ พนักงานจางของ อบจ.ขก. สํานักปลัดฯ

สังคมของพนักงานจาง (ครูอาสาพัฒนาการกีฬา) งบประมาณที่ ไดรับสวัสดิการตาม กม.

 -พนักงานจางสังกัดองคการ 1,150,000       1,173,000        1,196,000       เบิกจาย สํานักการศึกษาฯ

บริหารสวนจังหวัด

 -พนักงานจางสังกัดองคการ 3,500,000       3,570,000        3,641,000       กองการเจาหนาที่

บริหารสวนจังหวัด
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

4 รายจายตามขอผูกพัน (ตอ)  -พนักงานจางในสังกัด 180,000          200,000          220,000         กองกิจการขนสง

สถานีขนสง

 -พนักงานจางของโรงเรียน 307,000          313,000          319,000         กองคลัง

ในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัด

5 เงินคาบํารุงสมาคมองคการบริหาร เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคม บํารุงสมาคมองคการบริหาร 1,000,000       1,000,000        1,000,000       รอยละของ การพัฒนาขีดความสามารถใน สํานักปลัดฯ

สวนจังหวัดแหงประเทศไทย องคการบริหารสวนจังหวัด สวนจังหวัดแหงประเทศไทย งบประมาณที่ การบริหารจัดการการเงิน

แหงประเทศไทย เบิกจาย
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน

6.1 คาใชจายในการเดินทาง เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง ผูบริหาร ขาราชการ และ รอยละความ สวัสดิการและขวัญกําลังใจ

ไปราชการ คาพาหนะและคาเชาที่พัก ลูกจาง สังกัด พึงพอใจของ ในการปฏิบัติงาน

ของขาราชการ/ลูกจางประจํา (1) สํานักปลัดฯ 250,000          250,000          250,000         ผูปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

ในสังกัด อบจ.ในการสัมมนา (2) กองกิจการสภาฯ 110,000          100,000          100,000         กองกิจการสภาฯ

และเดินทางไปปฏิบัติราชการ (3) กองแผนและงบประมาณ 100,000          100,000          100,000         กองแผนฯ

ทั้งในและนอกพื้นที่ (4) กองคลัง 100,000          100,000          100,000         กองคลัง

(5) สํานักการชาง 4,406,000       4,406,000        4,406,000       สํานักการขาง

(6) สํานักการศึกษาฯ 200,000          200,000          200,000         สํานักการศึกษาฯ

(7) กองกิจการขนสง 30,000           30,000            30,000           กองกิจการขนสง

(8) กองพัสดุฯ 60,000           60,000            60,000           กองพัสดุฯ

(9) กองการเจาหนาที่ 250,000          250,000          250,000         กองการเจาหนาที่

(10)หนวยตรวจสอบภายใน 100,000          120,000          150,000         หนวยตรวจสอบฯ

(11) สถานีขนสง 50,000           50,000            50,000           สถานีขนสงฯ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน เพื่อเปนคาอาหารทําการ ขาราชการ/ลูกจางสังกัด รอยละของ ขาราชการมีความพึงพอใจ

นอกเวลาราชการ นอกเวลาราชการของ ประมาณ 780 คน งบประมาณที่ และมีขวัญกําลังใจในการ

ขาราชการ และพนักงานจาง (1) สํานักปลัดฯ 520,000          520,000          520,000         ประหยัด ทํางาน สํานักปลัดฯ

ทั่วไป ในการปฏิบัติงานและ (2) กองกิจการสภาฯ 63,800           63,800            63,800           กองกิจการสภาฯ

ใหบริการนอกเวลาราชการ (3) กองแผนและงบประมาณ 100,000          100,000          100,000         กองแผนฯ

(4) กองคลัง 200,000          200,000          200,000         กองคลัง

(5) สํานักการชาง 60,000           60,000            60,000           สํานักการชาง

(6) สํานักการศึกษาฯ 300,000          300,000          300,000         สํานักการศึกษาฯ

(7) กองกิจการขนสง 45,000           45,000            45,000           กองกิจการขนสง

(8) กองพัสดุฯ 200,000          200,000          200,000         กองพัสดุ

(9) กองการเจาหนาที่ 85,000           85,000            85,000           กองการเจาหนาที่

(10)หนวยตรวจสอบภายใน 60,000           60,000            60,000           หนวยตรวจสอบฯ

(11) สถานีขนสง 1,570,000       1,570,000        1,570,000       สถานีขนสง

(12) โรงเรียน 19 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด

- ร.ร. บานหนองเสี้ยว 45,000           45,000            45,000           

- ร.ร. บานคูขาดฯ 45,000           45,000            45,000           

- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 135,000          135,000          135,000         

- ร.ร. แทนศิลาทิพยศึกษา 45,000           45,000            45,000           

- ร.ร. พระธาตุขามแกนฯ 45,000           45,000            45,000           

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 48,000           48,000            48,000           

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 45,000           45,000            45,000           
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน - ร.ร. ซําสูงพิทยาคม 45,000           45,000            45,000           

นอกเวลาราชการ (ตอ) - ร.ร. พูวัดพิทยาคม 45,000           45,000            45,000           

- ร.ร. หนองโนประชาสรรค 60,000           60,000            60,000           

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ 45,000           45,000            45,000           

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 100,000          100,000          100,000         

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 180,000          180,000          180,000         

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 45,000           45,000            45,000           

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 45,000           45,000            45,000           

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท 45,000           45,000            45,000           

- ร.ร. นางิ้ววิทยาสรรค 66,000           66,000            66,000           

- ร.ร. ซับสมบูรณพิทยาลัย 45,000           45,000            45,000           

- ร.ร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 45,000           45,000            45,000           

6.3 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นใช รอยละของ 1. สามารถปฏิบัติภารกิจ

และหลอลื่นสําหรับใช ในกิจการของ โครงการที่ได ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กับรถยนตของ อบจ.ขก. (1) สํานักปลัดฯ 4,000,000       4,000,000        4,000,000       ดําเนินการ 2. แกปญหาความตองการ สํานักปลัดฯ

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ (2) กองกิจการสภาฯ 100,000          100,000          100,000         และบรรเทาความเดือดรอน กองกิจการสภาฯ

ของ อบจ.ขอนแกน (3) กองแผนและงบประมาณ 100,000          10,000            100,000         ของใหกับประชาชน กองแผนฯ

(4) กองคลัง 135,000          135,000          135,000         กองคลัง

(5) สํานักการชาง 3,000,000       3,000,000        3,000,000       สํานักการชาง

(6) สํานักการศึกษาฯ 300,000          300,000          300,000         สํานักการศึกษาฯ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6.3 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (7) กองกิจการขนสง 60,000           60,000            60,000           กองกิจการขนสง

(ตอ) (8) กองพัสดุฯ 60,000           60,000            60,000           กองพัสดุฯ

(9) กองการเจาหนาที่ 120,000          120,000          120,000         กองการเจาหนาที่

(10)หนวยตรวจสอบภายใน 60,000           60,000            70,000           หนวยตรวจสอบฯ

(11) สถานีขนสง 120,000          120,000          120,000         สถานีขนสงฯ

6.4 คาวัสดุสํานักงาน เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่อง (1) สํานักปลัดฯ 150,000          150,000          150,000         จํานวนครุภัณฑ 1. มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ สํานักปลัดฯ

แบบพิมพและวัสดุสํานักงาน (2) กองกิจการสภาฯ 99,000           99,000            99,000           ที่ไดมาตรฐาน เครื่องใชที่เพียงพอตอการ กองกิจการสภาฯ

ใชในการปฏิบัติงานและให (3) กองแผนและงบประมาณ 150,000          150,000          150,000         เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพ กองแผนฯ

บริการ (4) กองคลัง 120,000          130,000          130,000         ใชงาน มากยิ่งขึ้น กองคลัง

(5) สํานักการชาง 300,000          300,000          300,000         2.เจาหนาที่ปฏิบัติงานได สํานักการชาง

(6) สํานักการศึกษาฯ 220,000          220,000          220,000         อยางสะดวก รวดเร็ว และมี สํานักการศึกษาฯ

(7) กองกิจการขนสง 30,000           30,000            30,000           ประสิทธิภาพ กองกิจการขนสง

(8) กองพัสดุฯ 500,000          500,000          500,000         กองพัสดุ

(9) กองการเจาหนาที่ 100,000          100,000          100,000         กองการเจาหนาที่

(10)หนวยตรวจสอบภายใน 20,000           30,000            30,000           หนวยตรวจสอบฯ

(11) สถานีขนสง 250,000          250,000          250,000         สถานีขนสงฯ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6.5 คาวัสดุงานบานงานครัว เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุ (1) สํานักปลัดฯ 200,000          200,000          200,000         มีวัสดุเพียงพอ วัสดุงานบานงานครัว สํานักปลัดฯ

งานบานงานครัวและวัสดุอื่นๆ (2) กองกิจการสภาฯ 16,500           16,500            16,500           สําหรับใชงาน เพียงพอตอความตองการ กองกิจการสภาฯ

ใชในการปฏิบัติงานและให (3) กองแผนและงบประมาณ 10,000           10,000            10,000           และบริการ และบริการประชาชนได กองแผนฯ

บริการประชาชน (4) กองคลัง 10,000           10,000            10,000           ประชาชน อยางมีประสิทธิภาพ กองคลัง

(5) สํานักการชาง 50,000           50,000            50,000           สํานักการชาง

(6) สํานักการศึกษาฯ 50,000           50,000            50,000           สํานักการศึกษาฯ

(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)หนวยตรวจสอบภายใน 10,000           10,000            20,000           หนวยตรวจสอบฯฃ

(11) สถานีขนสง 200,000          200,000          200,000         สถานีขนสงฯ

6.6 คาวัสดุการเกษตร เพื่อจัดหาวัสดุการเกษตรใน จัดหาวัสดุการเกษตร รอยละของ เพิ่มประสิทธิภาพในการ

การดูแลและบํารุงตนไมใน ในการปฏิบัติงานสวนของ งบประมาณที่ ปฏิบัติงาน  

ความดูแลของ อบจ.ขก. (1) สํานักปลัดฯ 200,000          200,000          200,000         เบิกจาย สํานักปลัดฯ

(2) สถานีขนสงฯ 150,000          150,000          150,000         สถานีขนสง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6.7 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุ (1) สํานักปลัดฯ 250,000          250,000          250,000         วัสดุยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช สํานักปลัดฯ

และอะไหลยานพาหนะ (2) กองกิจการสภาฯ 66,000           66,000            66,000           อยูในสภาพใช วัสดุยานพาหนะของ อบจ. กองกิจการสภาฯ

ใชในการปฏิบัติงานและให (3) กองแผนและงบประมาณ 60,000           60,000            60,000           งานไดดี อยูในสภาพที่ใชงานไดดี กองแผนฯ

บริการแกประชาชน (4) กองคลัง 45,000           45,000            45,000           สามารถใหบริการแกประชาชน กองคลัง

(5) สํานักการชาง 2,000,000       2,000,000        2,000,000       ไดสะดวก รวดเร็ว สํานักการชาง

(6) สํานักการศึกษาฯ 60,000           65,000            70,000           สํานักการศึกษาฯ

(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
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6.8 คาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร มีครุภัณฑ 1. มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ

ใชในการปฏิบัติงานและให ใชในภารกิจของ ที่ไดมาตรฐาน เครื่องใชที่เพียงพอตอการ

บริการประชาชน (1) สํานักปลัดฯ 150,000          150,000          150,000         เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

(2) กองกิจการสภาฯ 35,000           35,000            35,000           ใชงาน มากยิ่งขึ้น กองกิจการสภาฯ

(3) กองแผนและงบประมาณ 150,000          150,000          150,000         2.เจาหนาที่ปฏิบัติงานได กองแผนฯ

(4) กองคลัง 90,000           90,000            90,000           อยางสะดวก รวดเร็ว และมี กองคลัง

(5) สํานักการชาง 300,000          300,000          300,000         ประสิทธิภาพ สํานักการชาง

(6) สํานักการศึกษาฯ 180,000          180,000          180,000         สํานักการศึกษาฯ

(7) กองกิจการขนสง 30,000           30,000            30,000           กองกิจการขนสง

(8) กองพัสดุฯ 300,000          300,000          300,000         กองพัสดุฯ

(9) กองการเจาหนาที่ 100,000          100,000          100,000         กองการเจาหนาที่

(10)หนวยตรวจสอบภายใน 20,000           30,000            30,000           หนวยตรวจสอบฯ

(11) สถานีขนสง 80,000           80,000            80,000           สถานีขนสง

6.9 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อจัดหาวัสดุไฟฟาและ จัดหาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รอยละของ เพิ่มประสิทธิภาพในการ

วิทยุใชในการปฏิบัติงาน ใชในภารกิจของ อบจ.ขก. งบประมาณที่ ปฏิบัติงาน

และใหบริการประชาชน (1) สํานักปลัดฯ 300,000          300,000          300,000         เบิกจาย สํานักปลัดฯ

(2) สํานักการชาง 20,000           20,000            20,000           สถานีขนสง

(2) สถานีขนสง 900,000          900,000          900,000         
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6.10 คาวัสดุการกอสราง เพื่อจัดหาวัสดุกอสรางใช สิ่งปลูกสรางในความดูแล รอยละของ เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ในการซอมแซมปรับปรุงสิ่ง (1) สํานักปลัดฯ 150,000          150,000          150,000         งบประมาณที่ ปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

ปลูกสรางในความดูแลของ (2)สํานักการชาง 2,700,000       1,800,000        1,800,000       เบิกจาย สํานักการชาง

อบจ.ขก. (3) สถานีขนสง 200,000          200,000          200,000         สถานีขนสง

6.11 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพื่อจัดหาวัสดุใชในการ จัดหาวัสดุโฆษณาและ 100,000          100,000          100,000         รอยละของ เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

เผยแพรประชาสัมพันธ เผยแพรใชในภารกิจของ งบประมาณที่ ปฏิบัติงาน

ภารกิจของ อบจ.ขก. ให อบจ.ขก. เบิกจาย

ประชาชนทั่วไปรับทราบ

6.12 คาวัสดุกีฬา เพื่อจัดหาวัสดุกีฬา วัสดุกีฬา 500,000          200,000          200,000         รอยละของ เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักการศึกษาฯ

งบประมาณที่ ปฏิบัติงาน

เบิกจาย
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6.13 คาซอมแซมครุภัณฑ เพื่อเปนคาซอมแซมครุภัณฑ ครุภัณฑในความดูแลของ ครุภัณฑและ เครื่องมือ เครื่องใช

ใชในการปฏิบัติงานและให (1) สํานักปลัดฯ 380,000          380,000          380,000         วัสดุสํานักงาน ครุภัณฑและวัสดุสํานักงาน สํานักปลัดฯ

บริการของ อบจ.ขอนแกน (2) กองกิจการสภาฯ 30,000           33,000            36,000           อยูในสภาพใช และทรัพยสินทั้งหมดของ กองกิจการสภาฯ

(3) กองแผนและงบประมาณ 60,000           60,000            60,000           งานไดดี อบจ.ขอนแกน ไดรับการ กองแผนฯ

(4) กองคลัง 70,000           70,000            70,000           ซอมแซมใหคงอยูในสภาพ กองคลัง

(5) สํานักการชาง 100,000          100,000          100,000         ที่ใชงานไดดี สํานักการชาง

(6) สํานักการศึกษาฯ 80,000           100,000          100,000         สํานักการศึกษาฯ

(7) กองกิจการขนสง 50,000           50,000            50,000           กองกิจการขนสง

(8) กองพัสดุฯ 100,000          100,000          100,000         กองพัสดุฯ

(9) กองการเจาหนาที่ 50,000           50,000            50,000           กองการเจาหนาที่

(10)หนวยตรวจสอบภายใน 20,000           20,000            25,000           หนวยตรวจสอบฯ

(11) สถานีขนสง 100,000          100,000          100,000         สถานีขนสง

6.14 คาซอมแซมยานพาหนะ เพื่อเปนคาซอมแซม ยานพาหนะในความดูแล รอยละของ รถยนตทุกประเภท

ยานพาหนะใชในภารกิจ รับผิดชอบของ งบประมาณที่ เครื่องจักรกลขนาดตาง ๆ

ของ อบจ.ขก. (1) สํานักปลัดฯ 530,000          530,000          530,000         เบิกจาย อยูในสภาพพรอมใชงาน สํานักปลัดฯ

(2) กองกิจการสภาฯ 60,000           66,000            72,000           กองกิจการสภาฯ

(3) กองแผนและงบประมาณ 45,000           45,000            45,000           

(4) กองคลัง 45,000           45,000            45,000           กองคลัง

(5) สํานักการชาง 2,300,000       2,300,000        2,300,000       สํานักการชาง

(6) สํานักการศึกษาฯ 100,000          100,000          100,000         สํานักการศึกษาฯ



6-26

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6.14 คาซอมแซมยานพาหนะ (ตอ) (7) กองกิจการขนสง 30,000           3,000              30,000           กองกิจการขนสง

(8) กองพัสดุฯ 20,000           20,000            20,000           กองพัสดุฯ

(9) กองการเจาหนาที่ 60,000           60,000            60,000           กองการเจาหนาที่

(10)หนวยตรวจสอบภายใน 20,000           30,000            30,000           หนวยตรวจสอบฯ

(11) สถานีขนสง 70,000           70,000            70,000           สถานีขนสง

6.15 คาซอมแซมสิ่งกอสราง เพื่อเปนคาซอมแซม ซอมแซมสิ่งกอสรางที่ รอยละของ สิ่งกอสรางสามารถใชงาน

สิ่งกอสรางที่เปนทรัพยสิน เปนทรัพยสินของ อบจ. งบประมาณที่ ไดตามปกติ

ขององคการบริหารสวน ขอนแกน ดังนี้ เบิกจาย

จังหวัดขอนแกน (1) สํานักปลัดฯ 7,000,000       7,000,000        7,000,000       สํานักปลัดฯ

(2) สถานีขนสง 400,000          400,000          400,000         สถานีขนสง

(3) สํานักการศึกษาฯ 2,000,000       2,200,000        2,400,000       สํานักการศึกษาฯ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6.16 คาจางเหมาบริการ เพื่อเปนคาจางเหมาบริการ คาจางเหมาบริการ เชน ประชาชนและ งานของทางราชการ

ตาง ๆ ในการปฏิบัติงานและ คาถายเอกสาร คาจางทําความ ผูมาติดตอเกิด เกิดประสิทธิภาพ และ

ใหบริการแกประชาชน คาจางพนักงานขับรถ ฯลฯ ความพึงพอใจ ผูมาติดตอประชาชน

ตามภารกิจของหนวยงานดังนี้ เกิดความพึงพอใจ

(1) สํานักปลัดฯ 3,500,000       3,500,000        3,500,000       สํานักปลัดฯ

(2) กองกิจการสภาฯ 310,000          341,000          375,000         กองกิจการสภาฯ

(3) กองแผนและงบประมาณ 180,000          180,000          180,000         กองแผนฯ

(4) กองคลัง 744,000          750,000          750,000         กองคลัง

(5) สํานักการชาง 1,594,000       1,629,000        1,629,000       สํานักการชาง

(6) สํานักการศึกษาฯ 1,070,000       1,100,000        1,100,000       สํานักการศึกษาฯ

(7) กองกิจการขนสง 40,000           40,000            40,000           กองกิจการขนสง

(8) กองพัสดุฯ 2,000,000       2,000,000        2,000,000       กองพัสดุฯ

(9) กองการเจาหนาที่ 1,500,000       1,500,000        1,500,000       กองการเจาหนาที่

(10)สถานีขนสงฯ 40,000,000      40,000,000      40,000,000     สถานีขนสงฯ

(11) หนวยตรวจสอบภายใน 200,000          200,000          200,000         หนวยตรวจสอบฯ

6.17 คาซอมแซมยานพาหนะ เพื่อเปนคาซอมแซม ซอมแซมยานพาหนะและ 2,300,000       2,300,000        2,300,000       สํานักการชาง

และเครื่องจักรกล ยานพาหนะและเครื่องจักรกล เครื่องจักรกลของกองชาง

ที่ใชปกิบัติงานและใหบริการ

แกประชาชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

6.18 คาเบี้ยประกันรถยนตที่ใชใน เพื่อเปนคาเบี้ยประกันรถยนต คาเบี้ยประกันรถยนต 330,000          330,000          330,000         มีหลักประกันแกชีวิต กองพัสดุฯ

ราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ใชในราชการของ อบจ.ขก. จํานวน 100 คัน และทรัพยสินของทาง

ขอนแกน ราชการ

6.19 คาสินไหมทดแทน เพื่อสงคืนกองทุนทดแทน คาสินไหมทดแทนกรณีรถ 300,000          300,000          300,000         รอยละความพึงพอ ผูประสบภัยจากรถไดรับคา กองพัสดุฯ

ผูประสบภัยกรณีรถของ ของ อบจ.ขอนแกน กอให ใจของผูประสบ สินไหมทดแทนกรณีไดรับ

อบจ.ขอนแกนกอใหเกิด เกิดความเสียหาย ภัยจากรถของ ผลกระทบจากรถของ

ความเสียหาย อบจ.ขก. อบจ.ขก.

6.20 คาเชาทรัพยสิน เพื่อเปนคาเชาทรัพยสิน  -เชาทรัพยสินใหบริการ 100,000          100,000          100,000         จํานวนเงิน  -สวนราชการมีรายได สถานีขนสงฯ

สําหรับใหบริการแกประชาชน ในสถานีขนสงผูโดยสาร รายไดจาก เพิ่มมากขึ้น

ที่มาใชบริการสถานีขนสง 4 แหง คาเชา

ผูโดยสารในความรับผิดชอบ

ของ อบจ.ขก.

6.21 วัสดุอื่น ๆ เพื่อจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จําเปน มิเตอรน้ํา-ไฟฟา ตะแกรง 100,000          100,000          100,000         รอยละของ  -วัสดุตาง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย สํานักปลัดฯ

และใชในราชการ ทอ หัววาลวเปด-ปดน้ําฯ งบประมาณที่ ของราชการไดรับการเปลี่ยน

เบิกจาย หรือซอมแซมใหดีขึ้น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการบริหารจัดการดาน

สาธารณูปโภค

(1) คาไปรษณีย-โทรเลข เพื่อเปนคาไปรษณียและ คาไปรษณียภัณฑที่ติดตอ 900,000          900,000          900,000         รอยละของ เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

โทรเลขในการติดตอประสาน ระหวางสวนราชการ หนวย งบประมาณที่ ปฏิบัติงาน

งานของ อบจ.ขอนแกน งานเอกชนในและนอก เบิกจาย

ระหวางสวนราชการในและ เขตจังหวัดขอนแกน 

นอกเขตจังหวัด

(2) คาน้ําประปา เพื่อเปนคาน้ําประปาใชใน คาน้ําประปาในกิจการของ รอยละของ เพิ่มประสิทธิภาพในการ

กิจการของ อบจ.ขก. และ (1) อบจ.ขก. 700,000          800,000          800,000         งบประมาณที่ ปฏิบัติงาน กองคลัง

ใหบริการแกประชาชน (2) สถานีขนสงฯในสังกัด 550,000          550,000          550,000         เบิกจาย สถานีขนสง

(3) คาไฟฟา เพื่อเปนคาไฟฟาใชในกิจการ  คาไฟฟาในกิจการของ รอยละของ

ของ อบจ.ขก.และใหบริการ (1) อบจ.ขก. 6,500,000       6,500,000        6,500,000       งบประมาณที่ กองคลัง

แกประชาชนและสวนราชการ (2) สถานีขนสงฯในสังกัด 5,000,000       5,000,000        5,000,000       เบิกจาย สถานีขนสง

(3) โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด

 - ร.ร.บานหนองเสี้ยว 100,000          100,000          100,000         

 -ร.ร.บานคูขาดฯ 100,000          100,000          100,000         

 -ร.ร.เมืองพลพิทยาคม 100,000          100,000          100,000         

 -ร.ร.แทนศิลาทิพยศึกษา 100,000          100,000          100,000         

 -ร.ร.พระธาตุขามแกนฯ 100,000          100,000          100,000         

 -ร.ร.พูวัดพิทยาคม 100,000          100,000          100,000         



6-30

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(3) คาไฟฟา (ตอ)  -ร.ร.โคกสูงประชาสรรพ 100,000          100,000          100,000         

 -ร.ร.มัธยมหนองเขียด 100,000          100,000          100,000         

 -ร.ร.เปรมติณสูลานนท 100,000          100,000          100,000         

 -ร.ร.ซับสมบูรณฯ 100,000          100,000          100,000         

 -ร.ร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 100,000          100,000          100,000         

 -ร.ร.ศรีเสมาวิทยาเสริม 100,000          100,000          100,000         

 -ร.ร.พิศาลปุณณวิทยา 100,000          100,000          100,000         

 -ร.ร.ซําสูงพิทยาคม 100,000          100,000          100,000         

 -ร.ร.หนองโนประชาสรรค 100,000          100,000          100,000         

 -ร.ร.พระยืนวิทยาคาร 100,000          100,000          100,000         

 -ร.ร.นางิ้ววิทยาสรรค 100,000          100,000          100,000         

 -ร.ร.โนนหันวิทยายน 100,000          100,000          100,000         

 -ร.ร.สีชมพูศึกษา 100,000          100,000          100,000         

(4) คาโทรศัพท,โทรสาร เพื่อเปนคาโทรศัพท โทรสาร  คาโทรศัพท, โทรสาร รอยละของ อํานวยความสะดวกใน

ใชในกิจการของ อบจ.ขก. ในกิจการของ งบประมาณที่ การติดตอประสานงาน

และติดตอระหวางสวน (1) อบจ.ขอนแกน 500,000          500,000          500,000         เบิกจาย ระหวางสวนราชการ กองคลัง

ราชการ หนวยงานเอกชน (2) สถานีขนสงฯในสังกัด 150,000          150,000          150,000         หนวยงานอื่นทั้งในและนอก สถานีฃนสง

ในและนอกเขตจังหวัด เขตจังหวัด
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(5) คาบริการทางดานโทรคมนาคม  -เพื่อใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหาร ขาราชการ รอยละของ  -บุคลากรของ อบจ.ขอนแกน

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ พนักงาน อบจ.ขอนแกน งบประมาณที่ สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ

ใหมีประสิทธิภาพมาขึ้น ที่ใชในราชการของ เบิกจาย ดานตาง ๆ ผานระบบเครือขาย

 -เพื่อจายเปนคาบริการทาง อบจ.ขอนแกน ดังนี้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดานโทรคมนาคม  (1) สํานักปลัดฯ 400,000          400,000          400,000         สํานักปลัดฯ

 (2) สถานีขนสง 50,000           50,000            50,000           สถานีขนสง

(3) โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด

 - ร.ร.บานหนองเสี้ยว 16,800           16,800            16,800           

 -ร.ร.บานคูขาดฯ 16,800           16,800            16,800           

 -ร.ร.เมืองพลพิทยาคม 16,800           16,800            16,800           

 -ร.ร.แทนศิลาทิพยศึกษา 16,800           16,800            16,800           

 -ร.ร.พระธาตุขามแกนฯ 16,800           16,800            16,800           

 -ร.ร.พูวัดพิทยาคม 16,800           16,800            16,800           

 -ร.ร.โคกสูงประชาสรรพ 16,800           16,800            16,800           

 -ร.ร.มัธยมหนองเขียด 16,800           16,800            16,800           

 -ร.ร.เปรมติณสูลานนท 16,800           16,800            16,800           

 -ร.ร.ซับสมบูรณฯ 16,800           16,800            16,800           

 -ร.ร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 16,800           16,800            16,800           

 -ร.ร.ศรีเสมาวิทยาเสริม 16,800           16,800            16,800           

 -ร.ร.พิศาลปุณณวิทยา 16,800           16,800            16,800           

 -ร.ร.ซําสูงพิทยาคม 16,800           16,800            16,800           
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(5) คาบริการทางดานโทรคมนาคม  -ร.ร.หนองโนประชาสรรค 16,800           16,800            16,800           

(ตอ)  -ร.ร.พระยืนวิทยาคาร 16,800           16,800            16,800           

 -ร.ร.นางิ้ววิทยาสรรค 16,800           16,800            16,800           

 -ร.ร.โนนหันวิทยายน 16,800           16,800            16,800           

 -ร.ร.สีชมพูศึกษา 16,800           16,800            16,800           

(6)คาซอมแซมระบบไฟฟา เพื่อเปนคาซอมแซมระบบ ระบบไฟฟาในกิจการของ รอยละของ ระบบไฟฟามีความปลอดภัย

ไฟฟาใชในการปฏิบัติงาน องคการบริหารสวนจังหวัด งบประมาณที่ และปองกันอันตรายที่อาจ

และใหบริการแกประชาชน และสถานีขนสงผูโดยสาร เบิกจาย จะเกิดขึ้น

ของสวนราชการในสังกัด  - อบจ.ขอนแกน 200,000          200,000          200,000         สํานักปลัดฯ

อบจ.ขก.  - สถานีขนสงฯ 4 แหง 200,000          200,000          200,000         สถานีขนสง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

8 โครงการสวัสดิการขาราชการและ

ลูกจาง

(1) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อเปนคาบํารุงการศึกษา ขาราชการ/ลูกจางประจํา รอยละของ เปนสวัสดิการและขวัญกําลัง

และคาเลาเรียนบุตรขาราชการ (1) สํานักปลัดฯ 200,000          200,000          200,000         งบประมาณที่ ใจในการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

ในสังกัด (2) กองกิจการสภาฯ 78,000           78,000            78,000           เบิกจาย กองกิจการสภาฯ

(3) กองแผนและงบประมาณ 220,000          220,000          220,000         กองแผนฯ

(4) กองคลัง 160,000          160,000          160,000         กองคลัง

(5) สํานักการชาง 300,000          300,000          300,000         สํานักการชาง

(6) สํานักการศึกษาฯ 200,000          200,000          200,000         สํานักการศึกษาฯ

(7) กองกิจการขนสง 60,000           60,000            60,000           กองกิจการขนสง

(8) กองพัสดุฯ 50,000           50,000            50,000           กองพัสดุฯ

(9) กองการเจาหนาที่ 167,600          167,600          167,600         กองการเจาหนาที่ 

(10) หนวยตรวจสอบภายใน 10,000           10,000            10,000           หนวยตรวจสอบฯ

(2) คาเชาบาน เพื่อเปนคาเชาบาน ขาราชการ/ลูกจางประจํา รอยละของ เปนสวัสดิการและขวัญกําลัง

ขาราชการและลูกจางที่มี (1) สํานักปลัดฯ 410,000          450,000          500,000         งบประมาณที่ ใจในการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

สิทธิตามระเบียบที่กําหนด (2) กองกิจการสภาฯ 84,000           138,000          152,000         เบิกจาย กองกิจการสภาฯ

(3) กองแผนและงบประมาณ 260,000          300,000          310,000         กองแผนฯ

(4) กองคลัง 192,000          200,000          200,000         กองคลัง

(5) สํานักการชาง 261,000          238,000          238,000         สํานักการชาง

(6) สํานักการศึกษาฯ 600,000          650,000          700,000         สํานักการศึกษาฯ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(2) คาเชาบาน (ตอ) (7) กองกิจการขนสง 220,000          230,000          240,000         กองกิจการขนสง

(8) กองพัสดุฯ 126,000          126,000          126,000         กองพัสดุฯ

(9) กองการเจาหนาที่ 240,000          288,000          288,000         กองการเจาหนาที่ 

(10) หนวยตรวจสอบภายใน 80,000           80,000            80,000           หนวยตรวจสอบฯ

(3) เงินบําเหน็จปกติลูกจางประจํา เพื่อเปนเงินบําเหน็จปกติ ลูกจางประจําในสังกัดที่ 1,500,000       1,500,000        1,500,000       รอยละความ ผูเกษียณอายุราชการมี กองคลัง

ลูกจางประจําที่เกษียณอายุ เกษียณอายุราชการ ไม พึงพอใจ สวัสดิการและขวัญกําลังใจ

ราชการในสังกัด อบจ.ขก. นอยกวา 10 ราย

9 คาเบี้ยประชุม สมาชิกสภาองคการ เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม ส.อบจ.ขก.จํานวน  42  คน 121,000          121,000          121,000         รอยละของ สมาชิกสภา อบจ.ขก. กองกิจการสภาฯ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ส.อบจ.ขก. ประชุมไมนอยกวา 8 นัด งบประมาณที่ เดินทางมารวมประชุม

เบิกจาย

10 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดทํา เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 100,000          100,000          100,000         รอยละของ  -เปนสวัสดิการของคณะ กองแผนฯ

แผนพัฒนาองคการบริหารสวน แกคณะกรรมการจัดทําแผน พัฒนาองคการบริหารสวน งบประมาณที่ กรรรมการ

จังหวัดขอนแกน พัฒนาองคการบริหารสวน จังหวัดตามที่ระเบียบกําหนด เบิกจาย

จังหวัดขอนแกน ตลอดจน จํานวนไมนอยกวา 4 ครั้ง ๆ ละ

คณะกรรมการประสานแผนฯ 9 คน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

11 คารับรองและพิธีการ เพื่อเปนคารับรองผูมาเยี่ยม สวนราชการ หนวยงาน 900,000          900,000          900,000         รอยละของ การพัฒนาขีดความสามารถ สํานักปลัดฯ

ชมและศึกษาดูงานตาม ในและนอกเขตจังหวัด งบประมาณที่ ในการบริหารจัดการการเงิน

ภารกิจของ อบจ.ขอนแกน ขอนแกน ไมนอยกวา เบิกจาย

10 ครั้งตอป

12 คาธรรมเนียม เพื่อเปนคาธรรมเนียมจด คาธรรมเนียมตาง ๆ ใน รอยละของ การบริหารจัดการมี กองพัสดุฯ

ทะเบียนรถยนต ทําสัญญา กิจการของ อบจ.ขอนแกน งบประมาณที่ ประสิทธิภาพ

เชาทรัพยกับธนารักษ และ ที่ตองชําระและดําเนินการ เบิกจาย

อื่น ๆ ที่ใชในกิจการของ (1) สํานักปลัดฯ 700,000          700,000          700,000         สํานักปลัดฯ

อบจ.ขอนแกน (2) กองพัสดุฯ 300,000          300,000          300,000         กองพัสดุฯ

(3) กองคลัง

13 คาใชจายงานรัฐพิธี เพื่อเปนคาใชจายในการจัด งานรัฐพิธี หรือพิธีทาง 1,000,000       1,000,000        1,000,000       ผูบริหาร ขาราชการ ผูบริหาร ขาราชการ สํานักปลัดฯ

งานรัฐพิธี และพิธีสําคัญอื่น ศาสนาและพิธีอื่น ๆ ของ พนักงาน ไดแสดง พนักงานไดเขารวมงาน

ของประเทศและจังหวัด จังหวัดไมนอยกวา 17 งาน ความจงรักภักดี รัฐพิธี และพิธีสําคัญ

ตอสถาบันชาติ ทางพุทธศาสนา

ศาสนา และ

พระมหากษัตริย



6-36

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

14 สงใชเงินกูกองทุนสะสมของ เพื่อสงใชเงินกูกองทุนสะสม สงใชเงินกูกองทุนสะสม 12,700,000      10,000,000      9,000,000       เพิ่มประสิทธิภาพ จํานวนเงินตนและดอกเบี้ย กองคลัง

อบจ.(กสอ.) ของ อบจ.(กสอ.) พรอมดอกเบี้ย การบริหารจัดการ ที่ลดลง

15 สงใชเงินกูธนาคารกรุงไทย จํากัด เพื่อชําระคืนเงินกูธนาคาร ชําระเงินกูพรอมดอกเบี้ย 105,000,000    102,000,000    99,000,000     เพิ่มประสิทธิภาพ จํานวนเงินตนและดอกเบี้ย กองคลัง

กรุงไทย จํากัด แก ธ.กรุงไทย จก. การบริหารจัดการ ที่ลดลง

16 โครงการเรงรัดการจัดเก็บภาษี เพื่อประชาสัมพันธใหผูจําหนาย -ผูจําหนายน้ํามันและ 350,000          350,000          350,000         ประชาชนและ 1. อบจ.ขอนแกนสามารถ กองคลัง

น้ํามันเชื้อเพลิงและยาสูบ, ยาสูบ ผูประกอบการ ผูประกอบการ จัดเก็บรายไดการพาณิชย

ผูประกอบการโรงแรมไดรับ โรงแรมในเขตจังหวัด มีความรู และภาษีไดอยางครบถวน

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ขอนแกน ความเขาใจดาน ถูกตองและมีประสิทธิภาพ

พรบ.อบจ.ขอนแกน ที่ การชําระภาษี 2. ประชาชน ผูประกอบการ

อบจ.ขอนแกนออกขอบัญ เพิ่มขึ้น มีความเขาใจและใหความ

ญัติจังหวัดขอนแกนจัดเก็บ รวมมือในการชําระภาษี

รายไดของตนเอง ตาม และคาธรรมเนียม

พรบ.อบจ. พ.ศ.2540

17 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมา  -จางเหมาเจาหนาที่ 180,000          180,000          180,000         รอยละของ  -ทําใหการปฏิบัติงาน กองแผนฯ

บริการงานตาง ๆ ที่เปน ชวยงานในฝายตาง ๆ งบประมาณที่ เปนไปดวยความเรียบรอย

กิจการของกองแผนและ จางเหมาถายเอกสาร เบิกจาย

งบประมาณ จางเหมาเขาปก เย็บเลม

แผนพับตาง ๆ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

18 เงินชวยพิเศษ เพื่อจายเงินชวยเหลือคาทํา ขาราชการสวนทองถิ่น 600,000          600,000          600,000         รอยละความ สวัสดิการและขวัญกําลังใจ กองคลัง

ศพกรณีขาราชการสวนทองถิ่น พึงพอใจของญาติ ของขาราชการสวนทองถิ่น

ถึงแกกรรมในตําแหนง

19 คาวัสดุและอะไหลซอมครุภัณฑ  -เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุและ วัสดุและอะไหลซอม 100,000          100,000          100,000         รอยละของ วัสดุและอะไหลซอมครุภัณฑ สํานักการชาง

ประเภทงานทดสอบและวิเคราะห ซอมครุภัณฑประเภทงาน ครุภัณฑประเภทงาน งบประมาณที่ ประเภทงานทดสอบและ

คุณภาพวัสดุและคุณภาพงาน ทดสอบและวิเคราะหคุณภาพ ทดสอบและวิเคราะห เบิกจาย วิเคราะหคุณภาพอยูในสภาพ

ใชในการปฏิบัติงานและให คุณภาพ ที่ใชงานไดตลอดเวลา

บริการ

 

20 คาวัสดุและอะไหลซอมครุภัณฑ  -เพื่อเปนคาจัดซอวัสดุและ วัสดุและอะไหลครุภัณฑ 100,000          100,000          100,000         รอยละของ วัสดุและอะไหลซอมครุภัณฑ สํานักการชาง

ประเภทงานสํารวจ อะไหลครุภัณฑประเภท ประเภทงานสํารวจ งบประมาณที่ ประเภทงานทดสอบและ

งานสํารวจ เบิกจาย วิเคราะหคุณภาพอยูในสภาพ

ที่ใชงานไดตลอดเวลา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

21 โครงการจัดหาครุภัณฑใชในการ เพื่อจัดหาครุภัณฑใชใน บุคลากรสังกัดองคการบริหาร

ปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน กิจการของ อบจ.ขก.สําหรับ สวนจังหวัดขอนแกน มี

ปฏิบัติงานและใหบริการแก เครื่องมือ เครื่องใชที่เหมาะสม

ประชาชนของสวนราชการ เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

ในสังกัด และใหบริการแกผูมาติดตอ

(1) รถยนตตูโดยสาร  -รถยนตตูโดยสาร 1,350,000       -                 -               รอยละของ สํานักปลัดฯ

 -ระบบเกียรอัตโนมัติ งบประมาณที่

 -ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา เบิกจาย

กวา 2,400 ซีซี มีคอนโซล

หลังคนขับ ปูพื้นและกรุผนัง

โดยรอบ แยกที่นั่ง

 -เปนรถโดยสารหลังคาสูง

มีพนักพิงสามารถปรับเอน

นอนไดหลายระดับ

(2) กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  -กลองดิจิตอล ขนาด 125,700          -                 -               รอยละของ สํานักปลัดฯ

พรอมอุปกรณถายภาพ 24.1M 6016x4016 งบประมาณที่

จํานวน 1 เครื่อง เบิกจาย
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(3) กลองดิจิตอล ชนิด APSC  -กลองดิจิตอล ชนิด APSC 91,400           -                 -               รอยละของ สํานักปลัดฯ

เซ็นเซอรความละเอียดไม งบประมาณที่

นอยกวา 24 ลานพิกเซล เบิกจาย

ชนิด APS-C

ระบบประมวลผล DIGIC 6

จํานวน 1 เครื่อง

(4) กลองวีดีโอ  -กลองวีดีโอ 1 เครื่อง 76,800           -                 -               รอยละของ สํานักปลัดฯ

ความละเอียดไมนอยกวา งบประมาณที่

24.1M 6016x4016 เบิกจาย

ซูมขยาย 4K:18x,HD:24x

จอแสดงผล ชนิด LCD 

ขนาดไมนอยกวา 3.5 นิ้ว

ความเร็วชัตเตอร 1/8-1/

10000 ไมโครโฟนซูมในตัว

ขาตั้งกลองแบบ Monopon

MA 40  SD การดขนาด

ไมนอยกวา 32 GB
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(5) เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  -เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 19,000           -                 -               รอยละของ สํานักปลัดฯ

เครืองยนตขนาด 1.5 แรงมา งบประมาณที่

2 เครื่อง เบิกจาย

(6) ถังขยะ  -ถังขยะ ขนาด 120 ลิตร 65,000           -                 -               รอยละของ สํานักปลัดฯ

จํานวน 50 ใบ มีลอแกน งบประมาณที่

เหล็ก มีฝาเรียบธรรมดา เบิกจาย

พรอมสลักยึดฝาซายและชวา

(7) เกาอี้สํานักงาน  -เกาอี้สํานักงาน จํานวน 6,000             -                 -               รอยละของ กองกิจการขนสง

4 ตัว ชนิดบุนวม งบประมาณที่

เบิกจาย

(8) เกาอี้นั่งพักคอย  -เกาอี้นั่งพักคอย ชนิด 3 200,000          -                 -               รอยละของ กองกิจการขนสง

ที่นั่ง จํานวน 30 ชุด ขนาด งบประมาณที่

ไมนอยกวา 162x55x80 ซม. เบิกจาย
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(9) เครื่องปรับอากาศ  -เครื่องปรับอากาศ จํานวน 50,000           -                 -               รอยละของ กองกิจการขนสง

2 เครื่อง ชนิดแขวน งบประมาณที่

ขนาดไมนอยกวา 18,000 เบิกจาย

บีทียู ประกอบสําเร็จรูป

ทั้งชุด มีระบบฟอกอากาศ

ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุน

ละอองและสามารถถอดลาง

ทําความสะอาดได

(10) เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล  -เครื่องถายเอกสารระบบ 50,000           -                 -               รอยละของ กองกิจการขนสง

ดิจิตอล ชนิดขาว-ดํา จํานวน งบประมาณที่

1 เครื่อง ความเร็วในการ เบิกจาย

ถายเอกสารไมนอยกวา

10 แผน/นาที เปนระบบ

มัลติฟงกชั่น เปนระบบ

กระดาษธรรมดาชนิดหมึก

ผง ยอ-ขยายได
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(11) ถังขยะแบบแยกประเภท  -ถังขยะแบบแยกประเภท 28,000           -                 -               รอยละของ กองกิจการขนสง

ขนาด 200 ลิตร จํานวน งบประมาณที่

7 ชุด เบิกจาย

(12) พัดลมติดผนัง  -พัดลมติดผนัง ขนาด 30 200,000          -                 -               รอยละของ กองกิจการขนสง

นิ้ว จํานวน 16 ชุด งบประมาณที่

เบิกจาย

(13) รถเข็นสัมภาระ  -รถเข็นสัมภาระ จํานวน 45,000           -                 -               รอยละของ กองกิจการขนสง

18 คัน งบประมาณที่

เบิกจาย

(14) จอภาพตารางเดินรถ  -จอภาพตารางเดินรถระบบ 500,000          -                 -               รอยละของ กองกิจการขนสง

ดิจิตอล ขนาด 50 นิ้ว งบประมาณที่

ควบคุมดวยคอมพิวเตอร เบิกจาย

จํานวน 7 ชุด

(15) พัดลมโคจร  -พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว 12,000           -                 -               รอยละของ กองกิจการขนสง

จํานวน 8 เครื่อง งบประมาณที่

เบิกจาย
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(16) วิทยุสื่อสาร  -วิทยุสื่อสาร จํานวน 15 ชุด 24,000           -                 -               รอยละของ กองกิจการขนสง

สามารถรับ-สงสัญญาณได งบประมาณที่

ระยะทางไมนอยกวา 2 กม. เบิกจาย

(17) โทรโขง  -โทรโขง ขนาดไมนอยกวา 90,000           -                 -               รอยละของ กองกิจการขนสง

40 วัตต จํานวน 6 เครื่อง งบประมาณที่

เบิกจาย

(18) เครื่องเสียงพรอมไมโครโฟน  -เครื่องเสียงพรอม 80,000           -                 -               รอยละของ กองกิจการขนสง

ไมโครโฟน จํานวน 7 ชุด งบประมาณที่

เบิกจาย

(19) เครื่องฉายพรอมจอ  -เครื่องฉายพรอมจอ 16,000           -                 -               รอยละของ กองกิจการขนสง

จํานวน 1 ชุด  เปนเครื่อง งบประมาณที่

ฉายขนาดคาความสองสวาง เบิกจาย

ไมนอยกวา 1,000 ANSI 

Lumens  

 -จอรับภาพขนาดไมนอย

กวา 70 นิ้ว มีชองเชื่อมตอ

HDMI
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

(20) รถเข็นชนิดนั่ง  -รถเข็นชนิดนั่ง จํานวน 28,500           -                 -               รอยละของ กองกิจการขนสง

6 คัน งบประมาณที่

เบิกจาย

(21) เครื่องตัดวัชพืช  -เครื่องตัดวัชพืช จํานวน 12,500           -                 -               รอยละของ กองกิจการขนสง

1 ชุด งบประมาณที่

เบิกจาย

(22) เครื่องพิมพระบบเลเซอร  -เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ 25,000           -                 -               รอยละของ กองกิจการขนสง

ชนิด LED  ขาวดํา ชนิด LED ขาวดํา จํานวน งบประมาณที่

13 เครื่อง ตามมาตรฐาน เบิกจาย

และราคากลางที่กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารกําหนด

897,454,600 915,985,500 923,444,400รวม  21  โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 ฝกอบรมเครือขายการสอบสวน 1.เพื่อสงเสริมความรู ความ  -พนักงานหรือขาราชการ 200,000          200,000          200,000         บุคลากรของ  -บุคลากรของ อปท.ในจังหวัด สํานักปลัดฯ

พนักงานทองถิ่น จังหวัดขอนแกน เขาใจกับพนักงานทองถิ่นให สวนทองถิ่นที่มีความรู อปท.ในเขต ขอนแกนเปนผูมีความรู ความ

ขององคการบริหารสวนจังหวัด ความรูเรื่องวินัยและการรักษา ความเขาใจหลักการพื้นฐาน จังหวัดขอนแกน เขาใจเกี่ยวกับวินัยและการ

ขอนแกน วินัยเบื้องตน เพื่อนําไปใชใน ของการดําเนินการทางวินัย ที่เขารวม รักษาวินัยที่ดี สงผลใหการ

การปฏิบัติตนสําหรับเปน นําไปเปนหลักการปฏิบัติ ปฏิบัติราชการเปนไปดวย

ขาราชการที่ดี ราชการที่ถูกตอง จํานวน ความถูกตองเรียบรอย

2.เพื่อสงเสริมใหเกิดความ 300 คน

ยุติธรรมในกระบวนการ

ดําเนินการทางวินัยของ

พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งจะนํา

มาซึ่งผลประโยชนของทองถิ่น

และประเทศชาติ

2 คาหนังสือพิมพและวารสาร  -เพื่อเปนคาจัดซื้อหนังสือ หนังสือพิมพรายวัน 80,000           80,000            80,000           รอยละความ  -ความพึงพอใจของประชาชน สํานักปลัดฯ

พิมพ วารสารไวบริการ รายปกษ และวารสาร พึงพอใจผูมา ผูมาติดตอราชการ ในการให

ประชาชนผูมาติดตอภายใน ไมนอยกวา 3 ฉบับ/วัน ติดตอราขการ บริการขอมูล ขาวสาร

องคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 ประเมินผลงานขาราชการครู  -เพื่อเปนคาใชจายในการ ขาราชการครูและบุคลากร 100,000          100,000          100,000         รอยละของ  -ขาราชการครูและบุคลากร กองการเจาหนาที่

เพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประเมินผลงานของขาราชการ ทางการศึกา สังกัด บุคลากรที่เขารับ ทางการศึกษาไดรับการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.ขอนแกน การประเมิน ประเมินผลงานเพื่อใหมีหรือ

เลื่อนวิทยฐานะ

4 ศึกษาอบรมและดูงานของสมาชิก 1.เพื่อให ส.อบจ. คณะผูบริหาร  -สมาชิกสภาองคการบริหาร 6,800,000       6,800,000        6,800,000       จํานวนผูเขารับ  -สามารถนําความรูไปใช กองกิจการสภาฯ

สภา อบจ.ขอนแกน คณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน เพิ่มพูน สวนจังหวัดขอนแกน 42 คน การอบรมและ ในทองถิ่นได

ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ ความรูดานกฎหมายในการ  -คณะผูบริหาร ขาราชการ ศึกษาดูงาน  -เกิดความสามัคคีในหมูคณะ

ของ อบจ.ขอนแกน บริหารราชการสวนทองถิ่น เจาหนาที่ พนักงาน นําประสบการณที่ไดไป

2.เพื่อใหความรูความเขาใจ จํานวนประมาณ 600 คน ประยุกตใชในทองถิ่น

บทบาทอํานาจหนาที่ของ

อบจ.

3.เพื่อพัฒนาแนวความคิด

ทัศนคติใหมีวิสัยทัศนกวางไกล

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม

การเมือง การปกครอง

อนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

และตามอํานาจหนาที่ที่

สามารถปฏิบัติได
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5 อบรมสัมมนาของคณะผูบริหาร เพื่อเสริมสรางสมรรถนะใน ฝกอบรมคณะผูบริหาร 6,000,000       6,000,000        6,000,000       รอยละของ  -บุคลากรของ อบจ.ขอนแกน กองการเจาหนาที่

ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง การปฏิบัติงานใหแกบุคลากร ขาราชการ ลูกจาง บุคลากรที่เขารับ ไดรับการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม

สมาชิกสภา อบจ.ขก. ของ อบจ.ขอนแกน พนักงานจาง สมาชิกสภาฯ การฝกอบรมและ ศักยภาพ สามารถนํามาใช

และสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ และสวนราชการอื่นที่เกี่ยว ศึกษาดูงาน ในการปฏิบัติงาน

ของ และศึกษาดูงานทงใน

และตางประเทศ

6 อบรมสัมมนาเครือขายชางทองถิ่น 1.เพื่อสรางความรูและยกระดับ  -จัดสัมมนาเพื่อสราง 200,000          200,000          200,000         รอยละของผู  -มีเครือขายดานชางทองถิ่น สํานักการชาง

จังหวัดขอนแกน การปฏิบัติงานดานชางทองถิ่น เครือขายและแลกเปลี่ยน เขารวมสัมมนา ของ อปท.ในเขตจังหวัด

2.เพื่อสรางความสามัคคีและ ประสบการณในการปฏิบัติ ขอนแกน

การประสานงานอันดีระหวาง งานดานชางทองถิ่นใน

บุคลากรดานชางของ อปท. จังหวัดขอนแกน

ในจังหวัดขอนแกน

7 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ 1.เพื่อเปนการพัฒนาในการ  -เจาหนาที่และบุคลากร 300,000          300,000          300,000         สนามกีฬามี 1.การบริหารจัดการมีความ สํานักปลัดฯ

สนามกีฬาและแหลงทองเที่ยว จัดการสนามกีฬาและแหลง ขององคการบริหารสวน มาตรฐานและ เปนระเบียบมากขึ้น

ทองเที่ยว จังหวัดขอนแกน มีความสะดวก 2.ประชาชนที่มาใชบริการ

2.เพื่อนํามาบริหารจัดการ ปลอดภัยไมนอย ไดรับความสะดวก มีความ

สนามกีฬาใหเปนสนามที่ได กวารอยละ 60 ปลอดภัยมากขึ้น

มาตรฐาน

13,680,000     13,680,000     13,680,000    รวม 7 โครงการ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 สานสัมพันธ อบจ.ขอนแกน กับ 1.เพื่อเปนการสรางความ  -จัดกิจกรรมสัมพันธ 600,000          600,000          600,000         รอยละความ  -สื่อมวลชนทุกแขนงใน สํานักปลัดฯ

สื่อมวลชนจังหวัดขอนแกน เขาใจอันดีระหวาง อบจ.ขก. ระหวางสื่อมวลชนทุกแขนง พึงพอใจของ จังหวัดขอนแกนมีความ

กับสื่อมวลชน จว.ขก. ในจังหวัดขอนแกน กับผู ผูเขารวมการ สัมพันธที่ดี เขาใจและ

2.เพื่อแลกเปลี่ยนความ บริหาร ขาราชการ พนักงาน สัมมนา รับทราบภารกิจและ

คิดเห็น ประสบการณระหวาง องคการบริหารสวนจังหวัด นโยบายขององคการบริหาร

อบจ.ขก. กับสื่อมวลชน ขอนแกน สวนจังหวัดขอนแกน

3.เพื่อใหสื่อมวลชนได

รับทราบถึงนโยบายและแผน

การดําเนินงานของ อบจ.ขก.

และนําไปเผยแพร

ประชาสัมพันธใหประชาชน

ไดรับทราบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

2 โครงการประชาสัมพันธเผยแพร  -เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ ภารกิจ อบจ.ขอนแกน 2,500,000       2,500,000        2,500,000       รอยละความ  -สามารถเผยแพร สํานักปลัดฯ

การดําเนินงานขององคการบริหาร การดําเนินงานขององคการ  -โครงการจัดทําวารสาร พึงพอใจผูรับ ประชาสัมพันธภารกิจของ

สวนจังหวัดขอนแกน บริหารสวนจังหวัดขอนแกน คูนแคน บริการ อบจ.ขอนแกนใหประชาชน

(โฆษณาและเผยแพร) ใหประชาชนไดรับทราบ  -จางพิมพซองใสสื่อสิ่ง และทุกภาคสวนไดรับทราบ

อยางทั่วถึง พิมพ สื่อประชาสัมพันธ อยางแพรหลาย

อื่น ๆ ของ อบจ.ขอนแกน

 -จัดทําวารสารรายงานผล

การปฏิบัติงานประจําป

2559-2561

 -จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

ตามภารกิจของ อบจ. ขก.

เชน จัดทําปายประชาสัมพันธ

ภารกจิ อบจ.ขก.

จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ

จัดทําวีดีทัศนประชาสัมพันธ

ภารกิจผลงาน อบจ.ขก.

จางอัดภาพสี ฯลฯ

จางเหมาบุคคลดําเนิน

รายการทางสถานีวิทยุ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

3 ออกหนวยบริการประชาชนเคลื่อนที่  -เพื่อเปนการออกพบปะ ประชาชนในเขตจังหวัด 300,000          300,000          300,000         รอยละของ ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 26 สํานักปลัดฯ

เยี่ยมเยียนราษฎร ผูสูงอายุ ขอนแกนทั้ง 26 อําเภอ ประชาชนที่ไดรับ อําเภอในเขตจังหวัดขอนแกน

ผูพิการและผูดอยโอกาส บริการจากการ ไดรับการบริการและรับ

รับเรื่องราวรองทุกข และ ออกหนวยเคลื่อนที่ เรื่องราวรองทุกข เพื่อบรรเทา

บริการดานสังคมอื่น ๆ เพื่อพบปะราษฎร ความเดือดรอนและอื่น ๆ

ผูสูงอายุและ

ผูพิการ

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ "สรางจิตสํานึก  -เพื่ออบรมและปลูกฝง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 2,000,000        -    -   รอยละความพึง ประชาชนมีจิตสํานึกในความ สํานักปลัดฯ

ปกปองสถาบันและสรางความ จิตสํานึกใหประชาชนมี ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน พอใจของผูเขา รักชาติ รักสถาบัน และมีความ

ปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ ความรักชาติ ปกปองสถาบัน อบรม สามัคคี ปรองดองกัน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และสรางความปรองดอง

สมานฉันท
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

5 เปดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมี 1.เพื่อใหประชาชนไดมีความรู  ประชาคมองคการบริหาร 1,000,000       1,000,000        1,000,000       จํานวนประชาคม 1.ประชาคมนําความรูที่ไดไป กองกิจการสภาฯ

สวนรวมของประชาชน ความเขาใจในบทบาทอํานาจ สวนจังหวัดขอนแกน ที่เขารวมกิจกรรม ประยุกตใชในทองถิ่น

หนาที่ของตนเอง จํานวน 15,000 คน 2.เกิดความสามัคคีในหมูคณะ

2.เพื่อใหประชาชนไดมีความรู นําประสบการณที่ไดไปใช

บทบาทหนาที่ของ อบจ.ขก. ในทองถิ่น

3.เพื่อรับทราบปญหาความ 3.สามารถนําความรูไป

ตองการของประชาชนเพื่อ ขยายผลในทองถิ่น

ใชประกอบการพัฒนาทองถิ่น

6 การดําเนินงานของคณะกรรมการสภา  -เพื่อสงเสริม สนับสนุนการ  -สมาชิกสภาองคการบริหาร 100,000          100,000          100,000         รอยละ 80 ของ 1.สามารถแกไขปญหา ติดตาม กองกิจการสภาฯ

อบจ.ขอนแกน ดําเนินงานของคณะกรรมการ สวนจังหวัดขอนแกน การดําเนินการ ประเมินผลการดําเนินการ

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ของสภาฯ ตามที่มีมติให

ขอนแกนในการบริหารและ ดําเนินการ

พัฒนาทองถิ่นใหตรงตาม 2.สามารถดําเนินการแกไข

ปญหาและความตองการ ปญหาความเดือดรอนของ

ของประชาชน ประชาชนและรายงานตอสภาฯ
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

7 การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและ 1.เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น  -จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา 100,000          100,000          100,000         จํานวนผูมาใช 1.ประชาชนในจังหวัดขอนแกน กองกิจการสภาฯ

ผูบริหาร อบจ.ขอนแกน ไดมีตัวแทนของตนเองในการ องคการบริหารสวนจังหวัด สิทธิ์เลือกตั้ง มีสวนรวมในการเลือกตั้ง

บริหารงานในทองถิ่น ขอนแกน และการเลือกตั้ง ไมนอยกวา สมาชิกสภา อบจ.ขอนแกน

2.เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิก นายกองคการบริหารสวน รอยละ 80 2.การเลือกตั้งเปนไปอยาง

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดขอนแกน ใน บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม

ขอนแกนที่ครบวาระหรือ 26 อําเภอ

เลือกตั้งซอมในตําแหนงที่วาง

3.เพื่อจัดการเลือกตั้งนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกนที่ครบวาระหรือ

การดํารงตําแหนง

8 โครงการอบรมสัมมนาผูนําทองถิ่น เพื่อพัฒนาภาวะผูนําทองถิ่น ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน 2,000,000       200,000          200,000         รอยละของผู  -ผูนําทองถิ่นมีการพัฒนา สํานักปลัดฯ

ในจังหวัดขอนแกนใหมี หรือมวลชนและเจาหนาที่ เขารวมอบรม ศักยภาพของตนเองเพื่อไป

คุณธรรม จริยธรรม และ ของรัฐ ใน 26 อําเภอ พัฒนาในทองถิ่น

ธรรมาภิบาล
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการติดตามและประเมินผล  -เพื่อติดตามและประเมินผล  -ติดตามและประเมินผล 500,000          500,000          500,000         รอยละของ  -การติดตามประเมินผลการ กองแผนฯ

แผนพัฒนา อบจ.ขอนแกน การพัฒนาขององคการบริหาร แผนงาน/โครงการตาม โครงการที่ พัฒนาของ อบจ.ขก.สําหรับ

สวนจังหวัดขอนแกน แผนพัฒนาฯที่ดําเนินการ ดําเนินการและ นําไปปรับปรุงแผนพัฒนา

 -เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม ใน 26 อําเภอ ออกติดตาม

ในการพัฒนาทองถิ่น ประเมินผล

10 โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป  -เพื่อวางแผนการพัฒนา  -จัดประชุมทําแผนพัฒนา 100,000          100,000          100,000         รอยละของ  -อบจ.ขอนแกนมีแผนพัฒนา กองแผนฯ

(2561-2563) ของ อบจ.ขอนแกน สามป (พ.ศ.2561-2563) สามป (พ.ศ.2561-2563) โครงการที่บรรจุ สามปสําหรับนําไปจัดทํา

และแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม และแผนพัฒนาสามปเพิ่ม ของ อบจ.ขก. ไมนอยกวา ในแผนพัฒนา งบประมาณรายจายประจําป

(พ.ศ.2560-2562) เติม (พ.ศ.2560-2562) 2 ครั้ง สามป

ขององคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน เพื่อนําไป

จัดทําเปนขอบัญญัติ

11 โครงการจัดทําแผนดําเนินงาน  -เพื่อจัดทําแผนการดําเนิน  -จัดประชุมสวนที่เกี่ยวของ 50,000           50,000            50,000           รอยละของ  -อบจ.ขอนแกน มีแผน กองแผนฯ

ประจําป 2560 ของ อบจ.ขอนแกน งานประจําปของ อบจ.ขก. เพื่อทําแผนการดําเนินงาน โครงการที่ การดําเนินงานใชในการ

และแผนดําเนินงานเพิ่มเติม สําหรับใชในการประสานการ ประจําปงบประมาณ 2559 ดําเนินการตาม ประสานการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติ และกํากับ ติดตามผล ไมนอยกวา 2 ครั้ง ขอบัญญัติ กับ อปท.อื่น และสวนราชการ

การดําเนินงานตามแผนพัฒนา อื่น รวมทั้งใชในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

12 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนกรอบยุทธศาสตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 500,000          500,000          500,000         รอยละของ  -อปท.จังหวัดขอนแกนมี กองแผนฯ

ทบทวนกรอบยุทธศาสตรการ การพัฒนาของ อปท.ใน 1 ครั้ง 3 วัน 500 คน ผูเขารวมสัมมนาฯ กรอบการประสานแผนพัฒนา

พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด เขตจังหวัดขอนแกน ให ไปในทิศทางเดียวกัน

ขอนแกน สอดคลองและเชื่อมโยงกับ

สภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงไป

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ เพื่อชี้แจงแนวทางการประสาน จัดอบรมสัมมนาคณะ 300,000          300,000          300,000         รอยละของผู  -แผนพัฒนาทองถิ่นของ กองแผนฯ

ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัด แผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัด กรรมการประสานแผน เขารวมสัมมนา แตละ อปท.เปนไปตาม

ขอนแกน ขอนแกน และนโยบายการ เลขานุการประสานแผน แนวทางและหลักเกณฑ

พัฒนาระดับชาติ จังหวัด และเจาหนาที่ผูจัดทําแผน ที่คณะกรรมการไดกําหนด

และทองถิ่น ทิศทางเอาไว

และบูรณาการโครงการที่

เกินศักยภาพของ อปท.

14 พัฒนาเครือขายการจัดทําแผน  -เพื่อสรางเครือขายในการ บุคลากรทางการศึกษา 8,000,000       -                 -                รอยละของผู  -มีเครือขายแผนและ กองแผนฯ

และงบประมาณทางการศึกษาของ ประสานแผนและจัดทํา ผูรับผิดชอบการจัดทําแผน เขารวมโครงการ งบประมาณทางการศึกษา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต งบประมาณทางการศึกษา การศึกษา

จังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

15 พัฒนาศูนยเครือขายเพื่อแกไข เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ จัดหาหนังสือพิมพ วารสาร 100,000          100,000          100,000         รอยละของ  -มีผูมาใชบริการภายใน กองแผนฯ

ปญหาและสงเสริมการมีสวนรวม ดําเนินงานของศูนยเครือขาย และอุปกรณเพื่อใหบริการ ความสําเร็จ ศูนยเครือขายเพื่อสืบคน

ในการพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด เพื่อแกไขปญหาและสงเสริม แกประชาชนทั่วไป ขอมูลตาง ๆ

การมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่นจังหวัดขอนแกน

16 ทบทวนแผนพัฒนาองคการบริหาร เพื่อทบทวนกรอบแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 200,000          -                 -                รอยละของผูเขา  -อบจ.ขอนแกนมียุทธศาสตร กองแผนฯ

สวนจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ จํานวน 1 วัน รวมสัมมนาฯ ที่สอดคลองกับสภาวการณ

(พ.ศ.2560-2564) บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในปจจุบัน

และเชื่อมโยงกับสภาวการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไป

17 โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง  -เพื่ออบรมประชาชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 300,000          -                 -                รอยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพแก สํานักปลัดฯ

ในการรักษาความสงบเรียบและ ใหมีความรู สามารถแกไข ใหแกประชาชนทั่วไป พอใจของผูเขา ประชาชนในการดูแลความ

ปองกันตนเอง โดยประชาชนมี ปญหาภายในชุมชน อบรม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

สวนรวม

18 โครงการสงเสริมกระบวนการมีสวน  -เพื่ออบรมประชาชนในชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 200,000          -                 -                รอยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพแก สํานักปลัดฯ

รวมของประชาชนในการรักษาความ ตาง ๆ ในเขตจังหวัดขอนแกน จํานวน 1 วัน  150 คน พอใจของผูเขา ประชาชนในชุมชนตาง ๆ 

สงบเรียบรอยและความมั่นคงในชุมชน ใหมีความรู สามารถแกไข อบรม เพื่อใหมีความสงบเรียบรอย

ปญหาภายในชุมชน และความมั่นคงในชุมชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

19 โครงการเสริมสรางความปรองดอง  -เพื่ออบรมประชาชนใหมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 600,000          -                 -                รอยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพแก สํานักปลัดฯ

สมานฉันทอําเภอกระนวน ความรู สามารถแกไขปญหา ใหแกประชาชนทั่วไป พอใจของผูเขา ประชาชนในการดูแลความ

ภายในชุมชน อบรม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของตัวเอง

20 อบรมหลักสูตร "การรักษาความสงบ  -เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 500,000          -                 -                รอยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพแก สํานักปลัดฯ

เรียบรอยและสรางความเขมแข็ง ตํารวจชุมชน อปพร. ใหมี จํานวน 2 วัน  150 คน พอใจของผูเขา อาสาสมัครในการดูแลความ

ของชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น" ความรู ความสามารถในการ อบรม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แกไขปญหาภายในชุมชน

21 โครงการบูรณาการดานการวางแผน  -เพื่อบูรณาการดานการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 200,000          -                 -                รอยละความพึง มีการวางแผนพัฒนาทองถิ่น กองแผนฯ

พัฒนาทองถิ่นระหวางภาคีเครือขาย วางแผนพัฒนาทองถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน พอใจของผูเขา อยางครอบคลุมและเปน

ของ อปท.จังหวัดขอนแกน ระหวางภาคีเครือขาย สัมมนา การบูรณาการแผนของภาคี

ของ อปท. ในเขตจังหวัด เครือขายทุก อปท.

ขอนแกน

22 โครงการ "สรางจิตสํานึกปกปอง  -เพื่ออบรมและปลูกฝง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 2,000,000        -    -   รอยละความพึง ประชาชนมีจิตสํานึกในความ สํานักปลัดฯ

สถาบันและสรางความปรองดอง จิตสํานึกใหประชาชนมี ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน พอใจของผูเขา รักชาติ รักสถาบัน และมีความ

สมานฉันทของคนในชาติ" ความรักชาติ ปกปองสถาบัน อบรม สามัคคี ปรองดองกัน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และสรางความปรองดอง

สมานฉันท
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

23 โครงการพัฒนาระบบขอมูล  -เพื่อรวบรวมขอมูลคาพิกัด โครงการโครงสรางพื้นฐาน 1,000,000       -                 -                ความเสี่ยงลดลง  -ลดความซ้ําซอนของ กองแผนฯ

สารสนเทศคาพิกัดทางภูมิศาสตร ทางภูมิศาสตรโครงการ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ไมนอยกวา 60% โครงการดานโครงสราง

ประเภทโครงสรางพื้นฐาน ขอนแกน พื้นฐาน ของ อปท.

ของ อปท.ในเขตจังหวัด

ขอนแกน

24 โครงการขับเคลื่อนการจัดทําแผน  -สรางกระบวนการมีสวนรวม จัดสัมมนาเครือขายภาครัฐ 2,000,000       -                 -                รอยละความพึง ทุกภาคสวนมีการพัฒนา มูลนิธิชุมชน

พัฒนาขอนแกนทศวรรษหนา ของทุกภาคสวนในการแกไข ภาคเอกชน และภาค พอใจของผูเขา ตามกรอบยุทธศาสตรที่ ขอนแกน

(อุดหนุนมูลนิธิชุมชนขอนแกน ปญหาที่เกิดขึ้นของจังหวัด ประชาชน สัมมนา ไดกําหนดไว ทศวรรษหนา

ทศวรรษหนา) ขอนแกน (กองแผนฯ)

25 โครงการสรางชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูน 1.สงเสริมกระบวนการประชา  -ประชาชนในเขตอําเภอ 200,000          -                 -                รอยละของความ  -ประชาชนมีจิตสาธารณะ และ ที่ทําการ

น้ําใจ สรางวิถีไทยสามัคคี รัฐ โดยเสริมสรางการมี โนนศิลา รวม 46 หมูบาน สําเร็จ เกิดความสามัคคี ทําใหชุมชน ปกครองอําเภอ

ประจําป 2560 สวนรวมภาคประชาชนกับ เขมแข็ง โนนศิลา

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ภาครัฐ (กองแผนฯ)

โนนศิลา) 2.สรางความเขมแข็งใหชุมชน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

26 เพิ่มประสิทธิภาพกํานัน ผูใหญบาน 1.เพื่อใหกํานัน ผูใหญบาน มี  -กํานัน ผูใหญบาน 1,200,000       รอยละของกํานัน  -กํานัน ผูใหญบานที่เขารับ ที่ทําการ

ในการบูรณาการมาตรการรักษา ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ จํานวน 2,331 หมูบาน ผูใหญบานที่เขารับ การอบรมสามารถขับเคลื่อน ปกครองจังหวัด

ความเปนระเบียบเรียบรอยและ บทบาท อํานาจหนาที่ของ รวม 3,960 คน การอบรมสามารถ การขจัดความยากจนและ ขอนแกน

พัฒนาทองถิ่นจังหวัดขอนแกน กํานัน ผูใหญบาน และ  - เจาหนาที่ฝายปกครอง ขับเคลื่อนการ พัฒนาชนบทตามหลัก สํานักปลัดฯ

ประจําป 2560 คณะกรรมการหมูบาน ที่รับผิดชอบกํานัน ผูใหญ ขจัดความและ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกํานัน บาน ใน 26 อําเภอ พัฒนาชนบทตาม

ขอนแกน) ผูใหญบาน พนักงานฝาย  - จัดอบรมหลักสูตร 1 วัน หลักปรัชญา

ปกครองระดับตาง ๆ ในการ 26 รุน เศรษฐกิจพอเพียง

ปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ ไดไมนอยกวา

3.เพื่อเสริมสรางและพัฒนา รอยละ 80

ความรูทักษะดานการสืบสวน

คดีอาญาในอํานาจหนาที่ที่

เกี่ยวของกับกํานัน ผูใหญบาน

27 อบรมพัฒนาศักยภาพกํานัน  -เพื่อใหกํานัน ผูใหญบาน  -กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ 200,000          -                 -                รอยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพแกกํานัน ที่ทําการ

ผูใหญบาน ฯลฯ และคณะกรรมการ เกิดการพัฒนาศักยภาพ และ คณะกรรมการหมูบาน พอใจของผูเขา ผูใหญบาน ฯลฯ คณะกรรมการ ปกครองอําเภอ

หมูบาน ประจําป 2560 สามารถแกไขปญหาและความ ในเขตอําเภอบานแฮด อบรม หมูบาน ในการดูแลความ บานแฮด

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ตองการของประชาชนในการ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (สํานักปลัดฯ)

บานแฮด) พัฒนาทองถิ่น ของประชาชนในทองถิ่น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

28 ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครตํารวจ  -เพื่ออบรมอาสาสมัคร ประชาชนในเขตพื้นที่ 200,000          -                 -                รอยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพแก สถานีตํารวจ

บาน ประจําป 2560 ตํารวจบาน (อสตร.) ตําบลภูเหล็ก, บานไผ, พอใจของผูเขา อาสาสมัครในการดูแลความ ภูธรบานไผ

อําเภอบานไผ ประจําป 2559 ใหมีความรู สามารถแกไข หัวหนอง,เมืองเพีย,ในเมือง อบรม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สํานักปลัดฯ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ) ปญหาภายในชุมชน อําเภอบานไผ รวม 60 คน

29 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจ  -เพื่อเสริมสรางความเขาใจ  -ประชาชนในเขตพื้นที่ 300,000          -                 -                รอยละของผูเขา  -ประชาชนใหความรวมมือใน สถานีตํารวจ

บาน ประจําปงบประมาณ 2560 และทัศนคติที่ดีตอกันระหวาง ตําบลบานลาน และตําบล รวมฝกอบรม การปองกันปราบปราม ภูธรบานไผ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ) เจาหนาที่ตํารวจกับประชาชน หินตั้ง อําเภอบานไผ อาชญากรรม ยาเสพติด (สํานักปลัดฯ)

 -เพื่อแสวงหาความรวมมือ รวม 40 คน ภัยพิบัติตาง ๆ

จากประชาชนในการปองกัน  -ประชาชนเขามาชวยเหลือ

ปราบปรามอาชญากรรม สนับสนุนในกิจการตํารวจ

ยาเสพติด อุบัติภัยตาง ๆ มากขึ้น

30 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร  -เพื่อแสวงหาความรวมมือ อาสาสมัครตํารวจบานที่ 100,000          -                 -                รอยละของผูเขา  -เกิดความรัก ความสามัคคี สถานีตํารวจ

ตํารวจบาน อําเภอภูเวียง จากประชาชนในการปองกัน ผานการฝกอบรมจาก รวมฝกอบรม ในหมูคณะอาสาสมัครตํารวจ ภูธรภูเวียง

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรภูเวียง) ปราบปรามอาชญากรรม สถานีตํารวจภูธรภูเวียง บาน อันจะนํามาซึ่งการ (สํานักปลัดฯ)

ยาเสพติด อุบัติภัยตาง ๆ จํานวน 211 คน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน

 -เพื่อทบทวนการปฎิบัติที่ฝก  -อาสาสมัครที่เขารับการฝก

มาใหมีความชํานาญถูกตอง ทบทวน ปฏิบัติไดอยางถูกตอง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

31 โครงการสงเสริมความสงบเรียบรอย  -เพื่อแสวงหาความรวมมือ ประชาชนในเขตพื้นที่ 200,000          -                 -                รอยละของผูเขา  -ประชาชนในชุมชนมีความ สถานีตํารวจ

และพัฒนาทองถิ่นอําเภอ จากประชาชนในการปองกัน อําเภอหนองสองหอง รวมฝกอบรม ตื่นตัวในการเขามามีสวนรวม ภูธรหนองสอง

หนองสองหอง ปราบปรามอาชญากรรม 12 ตําบล จํานวน 270 คน ในการแกไขปญหาชุมชน หอง 

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร ยาเสพติด อุบัติภัยตาง ๆ ดวยแผนและโครงการชุมชน (สํานักปลัดฯ)

หนองสองหอง)  -เพื่อใหเครือขายชุมชนมี  -ประชาชนในชุมชนมีวิถีชีวิต

เจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ ที่ดีขึ้น ลดความหวาดกลัวภัยที่

ประสานงาน และใหคํา จะเกิดขึ้นในชุมชน

ปรึกษาในการดําเนินงาน

เกี่ยวกับกิจการตํารวจ

32 เพิ่มศักยภาพกํานัน ผูใหญบาน  -เพื่อเตรียมความพรอมในการ กํานัน ผูใหญบาน แพทย 400,000          -                 -                รอยละความพึง  -สามารถเปนศูนยกลางใน ที่ทําการปกครอง

แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน เขาสูประชาคมอาเซียนใน ประจําตําบล สารวัตรกํานัน พอใจของผูเขา การบูรณาการทุกภาคสวน อําเภอ

ผูชวยผูใหญบานและผูนําชุมชน เพื่อ อํานาจหนาที่ที่ไดรับผลกระทบ ผูชวยผูใหญบาน และผูนํา อบรม เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความ โคกโพธิ์ไชย

สงเสริมการปกครองแบบประชา และตอยอดการพัฒนาทั้งใน ชุมชน จํานวน 40 หมูบาน พรอมสูประชาคมในระดับ (สํานักปลัดฯ)

ธปไตยและสรางความปรองดอง มิติเศรษฐกิจ สังคม และ รวม 120 คน พื้นที่ได

สมานฉันท ประจําป 2560 วัฒนธรรม การเมือง ความมั่นคง  -เปนกลไกสําคัญในการ

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ  -เพื่อสรางการมีสวนรวม เตรียมความพรอมการสราง

โคกโพธิ์ไชย) ของประชาชน องคความรู การตระหนักรูให

กับภาคประชาชนในพื้นที่
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

33 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม  -เพื่อใหผูนําชุมชนมีความรู กํานัน ผูใหญบาน และ 50,000           -                 -                รอยละความพึง  -ผูนําชุมชนไดมีความรู ความ ที่ทําการปกครอง

ประสิทธิภาพผูนําชุมชน ความเขาใจ เกี่ยวกับบทบาท คณะกรรมการหมูบาน พอใจของผูเขา เขาใจบทบาทอํานาจหนาที่ อําเภอภูเวียง

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ หนาที่ของตนเองไดเปนอยางดี ในพื้นที่อําเภอภูเวียง อบรม ของตนเองไดเปนอยางดี (สํานักปลัดฯ)

ภูเวียง)  -เพื่อใหผูนําชุมชนมีภาวะผูนํา จํานวน 300 คน  -ผูนําชุมชนไดรับการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม และ ความรูและทักษะในการปฏิบัติ

เสียสละเพื่อสวนรวม หนาที่บําบัดทุกข บํารุงสุข

ราษฎรในทองที่รับผิดชอบได

อยางมีประสิทธิภาพ

34 โครงการอบรมอาสาสมัครตํารวจบาน  -เพื่อเสริมสรางความเขาใจ  -ประชาชนในเขตพื้นที่ 500,000          -                 -                รอยละของผูเขา  -ประชาชนใหความรวมมือใน สถานีตํารวจ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรสีชมพ)ู และทัศนคติที่ดีตอกันระหวาง อําเภอสีชมพู รวมฝกอบรม การปองกันปราบปราม ภูธรสีชมพู

เจาหนาที่ตํารวจกับประชาชน อาชญากรรม ยาเสพติด (สํานักปลัดฯ)

 -เพื่อแสวงหาความรวมมือ ภัยพิบัติตาง ๆ

จากประชาชนในการปองกัน  -ประชาชนเขามาชวยเหลือ

ปราบปรามอาชญากรรม สนับสนุนในกิจการตํารวจ

ยาเสพติด อุบัติภัยตาง ๆ มากขึ้น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

35 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร  -เพื่อแสวงหาความรวมมือ อาสาสมัครตํารวจชุมชนที่ 350,000          -                 -                รอยละของผูเขา  -เกิดความรัก ความสามัคคี สถานีตํารวจภูธร

ตํารวจชุมชนปองกันปราบปราม จากประชาชนในการปองกัน ผานการฝกอบรมจาก รวมฝกอบรม ในหมูคณะอาสาสมัครตํารวจ หนองสองหอง

ยาเสพติด ปราบปรามอาชญากรรม สถานีตํารวจภูธร บาน อันจะนํามาซึ่งการ (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร ยาเสพติด อุบัติภัยตาง ๆ หนองสองหอง ชวยเหลือเกื้อกูลกัน

หนองสองหอง)  -เพื่อทบทวนการปฎิบัติที่ฝก  -อาสาสมัครที่เขารับการฝก

มาใหมีความชํานาญถูกตอง ทบทวน ปฏิบัติไดอยางถูกตอง

36 ฝกอบรมสงเสริมรักษาความสงบ  -เพื่อแสวงหาความรวมมือ  -นักเรียน นักศึกษา 200,000          -                 -                รอยละของผูเขา  -เกิดความรัก ความสามัคคี สถานีตํารวจภูธร

เรียบรอย และพัฒนาทองถิ่น จากประชาชนในการปองกัน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ รวมฝกอบรม ในหมูคณะอาสาสมัครตํารวจ บานไผ

อําเภอบานไผ ประจําป 2560 ปราบปรามอาชญากรรม อําเภอบานไผ บาน อันจะนํามาซึ่งการ (สํานักปลัดฯ)

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ) ยาเสพติด อุบัติภัยตาง ๆ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน

 -เพื่อสรางเครือขายการมี  -อาสาสมัครที่เขารับการฝก

สวนรวมของประชาชน ชุมชน ทบทวน ปฏิบัติไดอยางถูกตอง

ทองถิ่น และองคกรตาง ๆ

ใหมีการเชื่อมโยงประสาน

การทํางานรวมกัน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

37 ฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจบาน 1.เพื่อปลูกจิตสํานึกประชาชน ประชาชนในเขตพื้นที่ 200,000          -                 -                รอยละของผูเขา 1.สามารถลดปญหา สถานีตํารวจ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชนบท) ใหเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม อําเภอชนบท จํานวน ฝกอบรม อาชญากรรม และยาเสพติด ภูธรชนบท

จริยธรรม 400 คน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

2.เพื่อใหประชาชนรวมมือ ปองกันปราบปราม

กับตํารวจในการปองกันปญหา อาชญากรรมและยาเสพติด

อาชญากรรมและยาเสพติด ในพื้นที่รับผิดชอบ

2.ทําใหประชาชนเขาใจ และ

ศรัทธาตํารวจ เพื่อใหความ

รวมมือและเต็มใจที่จะเปน

แหลงขาวใหกับตํารวจ

38 สงเสริมความสงบเรียบรอยและ  -เพื่ออบรมประชาชนใหมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 1,000,000       -                 -                รอยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพแก สถานีตํารวจ

พัฒนาทองถิ่นอําเภอกระนวนอยาง ความรู สามารถแกไขปญหา ใหแกประชาชนทั่วไป พอใจของผูเขา ประชาชนในการดูแลความ ภูธรกระนวน

ยั่งยืนแบบมีสวนรวม ภายในชุมชน อบรม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สํานักปลัดฯ

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรกระนวน) ของตัวเอง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

39 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร  -เพื่อแสวงหาความรวมมือ อาสาสมัครตํารวจชุมชนที่ 300,000          -                 -                รอยละของผูเขา  -เกิดความรัก ความสามัคคี สถานีตํารวจภูธร

ตํารวจบาน จากประชาชนในการปองกัน ผานการฝกอบรมจาก รวมฝกอบรม ในหมูคณะอาสาสมัครตํารวจ ภูผามาน

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรภูผามาน) ปราบปรามอาชญากรรม สถานีตํารวจภูธรภูผามาน บาน อันจะนํามาซึ่งการ (สํานักปลัดฯ)

ยาเสพติด อุบัติภัยตาง ๆ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน

 -เพื่อทบทวนการปฎิบัติที่ฝก  -อาสาสมัครที่เขารับการฝก

มาใหมีความชํานาญถูกตอง ทบทวน ปฏิบัติไดอยางถูกตอง

40 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร  -เพื่อแสวงหาความรวมมือ อาสาสมัครตํารวจชุมชนที่ 200,000          -                 -                รอยละของผูเขา  -เกิดความรัก ความสามัคคี สถานีตํารวจภูธร

ตํารวจบาน จากประชาชนในการปองกัน ผานการฝกอบรมจาก รวมฝกอบรม ในหมูคณะอาสาสมัครตํารวจ หนองนาคํา

(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรหนองนาคํา) ปราบปรามอาชญากรรม สถานีตํารวจภูธรหนองนาคํา บาน อันจะนํามาซึ่งการ (สํานักปลัดฯ)

ยาเสพติด อุบัติภัยตาง ๆ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน

 -เพื่อทบทวนการปฎิบัติที่ฝก  -อาสาสมัครที่เขารับการฝก

มาใหมีความชํานาญถูกตอง ทบทวน ปฏิบัติไดอยางถูกตอง

41 โครงการเสริมสรางความปรองดอง  -เพื่ออบรมประชาชนใหมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 1,000,000       -                 -                รอยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพแก สํานักปลัดฯ

สมานฉันทอําเภอโนนศิลา ความรู สามารถแกไขปญหา ใหแกประชาชนทั่วไป พอใจของผูเขา ประชาชนในการดูแลความ

ภายในชุมชน อบรม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของตัวเอง
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

42 โครงการสงเสริมความสงบ  -เพื่ออบรมอาสาสมัคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ -                800,000          -                รอยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพแก สํานักปลัดฯ

สงบเรียบรอยและปองกัน ตํารวจบาน (อสตร.) จํานวน 2 วัน  200 คน พอใจของผูเขา อาสาสมัครในการดูแลความ

ปราบปรามอาชญากรรมในทองถิ่น ใหมีความรู สามารถแกไข อบรม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ปญหาภายในชุมชน

43 โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง  -เพื่ออบรมอาสาสมัคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ -                250,000          -                รอยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพแก สํานักปลัดฯ

ในการรักษาความสงบเรียบรอย ตํารวจบาน (อสตร.) จํานวน 1 วัน  50 คน พอใจของผูเขา อาสาสมัครในการดูแลความ

และรวมพลังปองกันภัยในชุมชน ใหมีความรู สามารถแกไข อบรม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ปญหาภายในชุมชน

44 โครงการเพิ่มศักยภาพผูนําชุมชน  -เพื่อใหผูนําเกิดการพัฒนา ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน -                500,000          -                รอยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพแก สํานักปลัดฯ

เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยาง ศักยภาพ และสามารถ พอใจของผูเขา อาสาสมัครในการดูแลความ

ยั่งยืน แกไขปญหาและความ อบรม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ตองการของประชาชนในการ

พัฒนาทองถิ่น

45 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา  -เพื่อใหผูนําเกิดการพัฒนา ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน -                800,000          -                รอยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพแก สํานักปลัดฯ

ชุมชนในการรักษาความสงบ ศักยภาพ และสามารถ พอใจของผูเขา อาสาสมัครในการดูแลความ

เรียบรอยและความมั่นคง แกไขปญหาและความ อบรม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตองการของประชาชนในการ

พัฒนาทองถิ่น
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

46 โครงการสรางจิตสํานึกปกปอง  -เพื่อใหคนในชุมชนมีความรู จัดอบรม จํานวน 1 รุน -                400,000          -                รอยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพแก สํานักปลัดฯ

สถาบันสมานฉันทคนทองถิ่น ในดานกฎหมาย และ 200  คน พอใจของผูเขา อาสาสมัครในการดูแลความ

มีจิตสํานึก มีความสามัคคี อบรม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ในทองถิ่น

47 โครงการสงเสริมวิถีชีวิตแบบ  -เพื่อใหคนในชุมชนมีความรู จัดอบรม จํานวน 5 รุน  ๆ -                1,600,000        -                รอยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพแก สํานักปลัดฯ

ประชาธิปไตยเพื่อสรางความ ในดานกฎหมาย และ ละ 300  คน พอใจของผูเขา อาสาสมัครในการดูแลความ

ปรองดองสมานฉันท มีจิตสํานึก มีความสามัคคี อบรม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ในทองถิ่น

48 โครงการอบรมผูนํา-นําการ  -เพื่อใหผูนําเกิดการพัฒนา ผูนําทองถิ่น ผูนําชุมชน -                500,000          -                รอยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพแก สํานักปลัดฯ

เปลี่ยนแปลงทองถิ่น ศักยภาพ และสามารถ พอใจของผูเขา อาสาสมัครในการดูแลความ

แกไขปญหาและความ อบรม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ตองการของประชาชนในการ

พัฒนาทองถิ่น

31,750,000     11,200,000     6,350,000      รวม  48 โครงการ
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