
แบบ ผ.03 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน

   3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน 19 8,610,800             0 -                      0 -                      19 8,610,800            

         ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

   3.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 2 998,000               0 -                      0 -                      2 998,000               

รวม 21 9,608,800           0 -                    0 -                    21 9,608,800           

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   5.2  พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 9 4,100,000             0 -                      0 -                      9 4,100,000            

         กักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตรอุปโภคและบริโภค

รวม 9 4,100,000           0 -                    0 -                    9 4,100,000           

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

   6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลัง ใหมี 1 6,000,000             0 -                      0 -                      1 6,000,000            

        ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได

รวม 1 6,000,000           0 -                    0 -                    1 6,000,000           

รวมทั้งสิ้น 31 19,708,800         -      -                    -      -                    31 19,708,800         

                      บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2562)                                              

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

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 3 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 ปรับปรุงถนนลูกรังบานอุบล ม.3 เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 486,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

ต.บัวใหญ-บานหัวบึง ม.9 ต.ทรายมูล ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,300 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน บดอัดแนน ปริมาตรลูกรัง ประชาชนไมนอย

ไมนอยกวา 1,828 ลบ.ม. กวา 60

2 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหวยหินลาด เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 435,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

 ม.7 ต.พังทุย - บานนาเรียง ม.9 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,265 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ต.หนองกุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน บดอัดแนน ปริมาตรลูกรัง ประชาชนไมนอย

ไมนอยกวา 1,800 ลบ.ม. กวา 60

3 ปรับปรุงถนนลูกรังบานศรีฐาน ม.2 เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 488,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

ต.พังทุย - บานหนองแวงดง  ม.7 ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,540 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ต.บัวเงิน  อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน บดอัดแนน ปริมาตรลูกรัง ประชาชนไมนอย

ไมนอยกวา 2,019 ลบ.ม. กวา 60

4 ปรับปรุงถนนลูกรังบานจําปา ม.7 เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 326,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

ต.ทรายมูล - ถนนสาย ขก 4007 - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,700 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานรักชาติ ม. 2 ต.บัวใหญ บดอัดแนน ปริมาตรลูกรัง ประชาชนไมนอย

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน ไมนอยกวา 1,351 ลบ.ม. กวา 60

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณ
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 3 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5 ปรับปรุงถนนลูกรังบานเหลาใหญ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 490,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

ม.8 ต.บานขาม อ.น้ําพอง - บาน ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,550 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

หนองแสง ม.4 ต.หวยโจด บดอัดแนน ปริมาตรลูกรัง ประชาชนไมนอย

อ.กระนวน จ.ขอนแกน ไมนอยกวา 2,027 ลบ.ม. กวา 60

6 ปรับปรุงถนนลูกรังบานสําโรง ม.11 เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 475,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

ต.บานขาม อ.น้ําพอง - บานโคกใหม ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,475 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ม.6 ต.บานโนน อ.ซําสูง จ.ขอนแกน บดอัดแนน ปริมาตรลูกรัง ประชาชนไมนอย

ไมนอยกวา 1,908 ลบ.ม. กวา 60

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. 500,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สายแยกถนนมลิวรรณบานหนองเรือ ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 146 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ม.1 ต.หนองเรือ - บานนาหวา หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย ประชาชนไมนอย

ต.บานเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน กวา 876 ตร.ม. กวา 60

8 ปรับปรุงถนนลูกรังบานฝาง ม.9 - เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. 460,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานหินลาด ม.12 ต.โนนทอง เชื่อม ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,930 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานรองสมอ ต.โนนทัน อ.หนองเรือ ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

จ.ขอนแกน 2,768 ลบ.ม. กวา 60
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 3 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

9 ปรับปรุงถนนลูกรังกั้นแนวเขตที่ เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร 500,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

สาธารณะโคกหินแห บานหนองนก ที่สะดวก และปลอดภัย กวาง 6 ม. ยาว 480 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

เขียน ม.21 - บานภูมูลเบา ม.16 หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง ประชาชนไมนอย

เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 4021 เขต ไมนอยกวา 453 ลบ.ม. กวา 60

ต.กุดขอนแกน อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร

กวาง 5 ม. ยาว 2,100 ม.

หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง

ไมนอยกวา 1,669 ลบ.ม.

วางทอ คสล.มอก. ชั้น 3

ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.40x1.00 ม. จํานวน 14

ทอน ชวงที่ 3 ขนาดผิว

จราจรกวาง 4 ม. ยาว 

350 ม. หนา 0.15 ม. 

ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

225 ลบ.ม. 

ชวงที่ 4 ผิวจราจรกวาง

5 ม. ยาว 650 ม. หนา 

0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม

นอยกวา 516 ลบ.ม.

ความยาวรวม 2,700 ม.

รวมปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 2,863 ลบ.ม.



 3 - 4

แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 3 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

10 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหินลาด ม.12 เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร 401,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

ต.โนนทอง - บานเปอย ม.5 ต.โนนทัน ที่สะดวก และปลอดภัย กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง ประชาชนไมนอย

ไมนอยกวา 945 ลบ.ม. กวา 60

ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร

กวาง 5 ม. ยาว 1,700 ม.

หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง

ไมนอยกวา 1,351 ลบ.ม.

วางทอ คสล.มอก. ชั้น 3

ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.80x1.00 ม. จํานวน 7

ทอน ความยาวรวม 2,700 ม.

รวมปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 2,296 ลบ.ม.
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 3 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

11 ปรับปรุงถนนลูกรังบานโนนทอง ม.1 เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร 217,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

แยกบอขยะแหลงเกษตรชุมชน ที่สะดวก และปลอดภัย กวาง 4 ม. ยาว 1,550 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

ต.โนนทอง เชื่อมทางหลวงสาย ขก ถ หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง ประชาชนไมนอย

10010 (บานหวาโงะ-บานดองนอย) ไมนอยกวา 999 ลบ.ม. กวา 60

ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร

กวาง 4 ม. ยาว 480 ม.

หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง

ไมนอยกวา 309 ลบ.ม.

ความยาวรวม 2,030 ม.

รวมปริมาตรลูกรังไมนอย

กวา 1,308 ลบ.ม.

12 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหนองเตานอย เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 6 ม. 496,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

ม.7 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท - อําเภอ ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 1,730 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ประชาชนไมนอย

กวา 1,634.85 ลบ.ม. กวา 60

พรอมบดอัดแนน

13 ปรับปรุงถนนลูกรังบานละวา ม.6 เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 497,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

ต.เมืองเพีย อ.บานไผ - ต.ศรีบุญเรือง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,060 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.ชนบท จ.ขอนแกน หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ประชาชนไมนอย

กวา 1,637.70 ลบ.ม. กวา 60

พรอมบดอัดแนน
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 3 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

14 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหวยยาง ม.7 เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 497,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

ต.วังแสง อ.ชนบท - เขต อ.แวงใหญ ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,060 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

จ.ขอนแกน หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย ประชาชนไมนอย

กวา 1,637.70 ลบ.ม. กวา 60

พรอมบดอัดแนน

15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 487,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานปาเปอย ม.1 ต.โนนสมบูรณ - ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 164 ม. หรือมีพื้นที่ พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

บานนางอง ม.1 ต.นางิ้ว คอนกรีตไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน 820 ตร.ม. กวา 60

16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 484,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานวังทิพย ม.10 ต.โนนสมบูรณ ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 162 ม. หรือมีพื้นที่ พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน - คอนกรีตไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

บานปาไม ม.2 ต.หนองกุงศรี 810 ตร.ม. กวา 60

อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 489,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

บานโนนหัวชาง ม.8 ต.โนนสมบูรณ ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 163 ม. หรือมีพื้นที่ พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน - ตําบล คอนกรีตไมนอยกวา ประชาชนไมนอย

กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 815 ตร.ม. กวา 60
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 3 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

18 ปรับปรุงถนนลูกรังบานวังทิพย ม.10 เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 384,000           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

ต.โนนสมบูรณ อ.เขาสวนกวาง ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

จ.ขอนแกน - ต.หนองกุงศรี บดอัดแนน หรือมีปริมาตร ประชาชนไมนอย

อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ลูกรังไมนอยกวา 1,590 กวา 60

ลบ.ม.

19 ปรับปรุงถนนลูกรังบานหนองเกิ้ง เพื่อใหราษฎรมีการคมนาคม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 ม. 498,800           -                   -                  รอยละของความ มีเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง สํานักการชาง

ม.11 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี - ถนน ที่สะดวก และปลอดภัย ยาว 2,304 ม. หนา 0.15 ม. พึงพอใจของ โครงขายที่ไดมาตรฐาน

มิตรภาพ จ.ขอนแกน บดอัดแนน หรือมีปริมาตร ประชาชนไมนอย

ลูกรังไมนอยกวา 1,831.68 กวา 60

ลบ.ม.

8,610,800 -                  -                 รวม   19     โครงการ
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 3 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปการและสาธารณูปโภค 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 ติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงาน  -เพื่อใหราษฎรมีความปลอด เสาสูง 6 ม.  จํานวน 10 ตน 499,000           -                    -   ความพึงพอใจ  -มีไฟฟาสองสวางบนถนน สํานักการชาง

แสงอาทิตย ถนนสาย ขก ถ 10069 ภัยในการสัญจรไปมาในชวง หลอดแอลอีดี 40 วัตต ของราษฎร ทําใหประชาชนมีความ

บานหนองบัวนอย-บานกระนวน เวลากลางคืน พรอมอุปกรณครบชุด ไมนอยกวา ปลอดภัยมากขึ้น

อ.ซําสูง จ.ขอนแกน รอยละ 65

2 ติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงาน  -เพื่อใหราษฎรมีความปลอด เสาสูง 6 ม.  จํานวน 10 ตน 499,000           -                    -   ความพึงพอใจ  -มีไฟฟาสองสวางบนถนน สํานักการชาง

แสงอาทิตย ถนนสายแยกทางหลวง ภัยในการสัญจรไปมาในชวง หลอดแอลอีดี 40 วัตต ของราษฎร ทําใหประชาชนมีความ

หมายเลข 2152 - บานคําแมด เวลากลางคืน พรอมอุปกรณครบชุด ไมนอยกวา ปลอดภัยมากขึ้น

อ.ซําสูง จ.ขอนแกน รอยละ 65

998,000 -                  -                 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

รวม   2      โครงการ
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 3 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 ขุดลอกลําหวยดําริ บานปาหวาย ม.11 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 30 ม. ยาว 597 ม. 500,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ต.ดอนดู อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 2 ม. ตองการขุดให ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

และการเกษตร ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ลึก 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1.5 รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ปริมาตรดินขุด 14,069 และทําการเกษตร

ลบ.ม. อยางเพียงพอ

2 ขุดลอกลําหวยหนองกุง - บานหนองแวง เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 18 ม. ยาว 962 ม. 500,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.7 ต.ดอนดู อ.หนองสองหอง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 2 ม. ตองการขุดให ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

จ.ขอนแกน และการเกษตร ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ลึก 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1.5 รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ปริมาตรดินขุด 14,069 และทําการเกษตร

ลบ.ม. อยางเพียงพอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2560-2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 3 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 ขุดลอกลําหวยโปงแดง บานหนองไผลอม เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 18 ม. ยาว 962 ม. 500,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.1 ต.หนองไผลอม อ.หนองสองหอง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 2 ม. ตองการขุดให ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

จ.ขอนแกน และการเกษตร ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ลึก 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1.5 รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ปริมาตรดินขุด 14,069 และทําการเกษตร

ลบ.ม. อยางเพียงพอ

4 ขุดลอกลําหวยอีเฒา บานสวองใหม ม.8 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 18 ม. ยาว 962 ม. 500,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ต.หนองไผลอม อ.หนองสองหอง น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 2 ม. ตองการขุดให ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

จ.ขอนแกน และการเกษตร ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ลึก 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1.5 รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ปริมาตรดินขุด 14,069 และทําการเกษตร

ลบ.ม. อยางเพียงพอ

5 ขุดลอกลําหวยดอนตะแบง บาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 21 ม. ยาว 586 ม. 500,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ดอนตะแบง ม.8 ต.ตะกั่วปา น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 2 ม. ตองการขุดให ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน และการเกษตร ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ลึก 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1.5 รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ปริมาตรดินขุด 14,069 และทําการเกษตร

ลบ.ม. อยางเพียงพอ



5 - 3

แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 3 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6 ขุดลอกลําหวยหนองตะคอง บาน เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 18 ม. ยาว 575 ม. 300,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

หนองตะครอง ม.2 ต.ตะกั่วปา น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 2 ม. ตองการขุดให ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน และการเกษตร ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ลึก 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1.5 รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ปริมาตรดินขุด 8,409 และทําการเกษตร

ลบ.ม. อยางเพียงพอ

7 ขุดลอกลําหวยตะกั่ว บานหนองเปลง  ม.3 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม. ยาว 382 ม. 300,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ต.ตะกั่วปา อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 2 ม. ตองการขุดให ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

และการเกษตร ลึกจากเดิม 1.50 ม. รวม ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

ลึก 3.50 ม.ลาดเอียง 1:1.5 รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

ปริมาตรดินขุด 8,404 และทําการเกษตร

ลบ.ม. อยางเพียงพอ

8 ขุดลอกลําหวยแจงใหญ บานแจงทับมา เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม. ยาว 562 ม. 500,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ม.10 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี - เขต น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1.50 ม. ตองการ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน และการเกษตร ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

รวมลึก 3.50 ม.ลาดเอียง รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

1:1.5 ปริมาตรดินขุด และทําการเกษตร

14,050 ลบ.ม. อยางเพียงพอ



5 - 4

แผนพัฒนาสามปีเพิ�มเติม ฉบับที� 3 (พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนา ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) ไดรับ ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

9 ขุดลอกลําหวยคันโซ บานคําคันโซ ม.6 เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บ กวาง 20 ม. ยาว 562 ม. 500,000         -               -             รอยละความพึงพอ 1.แหลงน้ําไดรับการ กองแผนฯ

ต.คําแคน - ต.นาขา อ.มัญจาคีรี น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ลึกเดิม 1.50 ม. ตองการ ใจของประชาชน ขุดลอกและพัฒนา

จ.ขอนแกน และการเกษตร ขุดใหลึกจากเดิม 1.50 ม. ไมนอยกวา 2.ประชาชนมีน้ํา

รวมลึก 3.50 ม.ลาดเอียง รอยละ 60 อุปโภค บริโภค

1:1.5 ปริมาตรดินขุด และทําการเกษตร

14,050 ลบ.ม. อยางเพียงพอ

4,100,000      -              -            รวม  9  โครงการ



6-1

แผนพัฒนาสามป เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (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 ปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน  -เพื่อใหอาคารสํานักงาน  -พื้นที่ 362.25 ตร.ม. 6,000,000       -                    -                   รอยละของ  -มีอาคารสํานักงานที่สะดวก สํานักปลัดฯ

ทางหลวงชนบท (หลังเดิม) มีสภาพพรอมใชงาน และ งบประมาณที่ ปลอดภัย และมีสภาพพรอม

มีความสะดวก ปลอดภัย เบิกจาย ใชงานสําหรับผูปฏิบัติงาน

สําหรับผูปฏิบัติงาน และผูมา และผูมาติดตอราชการ

ติดตอราชการ

6,000,000 -                   -                  รวม  1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา
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