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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางทอระบายน้ําบานกอก ม.7 เพื่อระบายน้ําออกจาก วางทอขนาดเสนผา 3,000,000         3,000,000       3,000,000         3,000,000        ความพึงพอใจ การสัญจรไปมาสะดวก สํานักการชาง

ต.บานเปด เชื่อมเทศบาลนคร หมูบาน และน้ําไมทวมขัง ศูนยกลางขนาด ของประชาชนไม

ขอนแกน 0.60x1.00 ม.  2 ชวง นอยกวา 60%

ระยะทาง 1,100 ม.

พรอมบอพัก

2 ปรับปรุงภูมิทัศนหนองผือเปนสวน เพื่อพัฒนาใหเปนสถานที่ พื้นที่บริเวณรองหนอง 3,000,000         -                   -                     -                     ความพึงพอใจ ประชาชนมีสุขภาพ กองแผนฯ

สุขภาพสาธารณะประโยชนรวม พักผอนหยอนใจและ ผือ ของประชาชนไม รางกายที่แข็งแรง

ระหวางตําบลนางิ้วและ ตําบล เปนสถานที่ออกกําลังกาย นอยกวา 60%

เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง

จ.ขอนแกน

3 ปรับปรุงภูมิทัศนดอนปูตาสาธารณะ เพื่อพัฒนาใหเปนสถานที่ กวาง 80 ม.ยาว 160 ม. -                     -                   -                     1,500,000        ความพึงพอใจ ประชาชนมีสุขภาพ กองแผนฯ

ประโยชน ต.เขาสวนกวาง พักผอนหยอนใจและ ของประชาชนไม รางกายที่แข็งแรง

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน เปนสถานที่ออกกําลังกาย นอยกวา 60%

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

4 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช เจาะบอบาดาลขนาด 500,000           -                   -                     -                     ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ของผูรับบริการ

อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแกน ความลึก 40 ม.จํานวน

8 บอ

5 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช เจาะบอบาดาลขนาด -                 500,000         -                     -                     ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ของผูรับบริการ

อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแกน ความลึก 40 ม.จํานวน

8 บอ

6 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช เจาะบอบาดาลขนาด -                 -               500,000            -                     ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ของผูรับบริการ

อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแกน ความลึก 40 ม.จํานวน

8 บอ

7 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช เจาะบอบาดาลขนาด -                 -               -                 500,000           ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

เทศบาลตําบลโนนสมบูรณ ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ของผูรับบริการ

อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแกน ความลึก 40 ม.จํานวน

8 บอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

8 วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก เพื่อใหประชาชนไดใชในการ ระยะทาง 1 กม. -                     1,800,000       -                     -                     รอยละความพึง ประชาชนไดรับความ กองแผนฯ

พรอมฝาปด จากบานนางเข็มพร- คมนาคมไดสะดวกและ พอใจที่ใชบริการ สะดวกในการสัญจรไปมา

หนา อบต.ดอนชาง ม.1 รวดเร็ว

ต.ดอนชาง อ.เมือง จ.ขอนแกน

9 วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก เพื่อใหประชาชนไดใชในการ ระยะทาง 700  ม. -                     -                   -                     8,250,000        รอยละความพึง ประชาชนไดรับความ กองแผนฯ

พรอมฝาปด จากบานนายสินสมุทร- คมนาคมไดสะดวกและ พอใจที่ใชบริการ สะดวกในการสัญจรไปมา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ม.1 รวดเร็ว

ต.ดอนชาง อ.เมือง จ.ขอนแกน

10 วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก เพื่อใหประชาชนไดใชในการ ระยะทาง  1  กม. -                     -                   -                     1,800,000        รอยละความพึง ประชาชนไดรับความ กองแผนฯ

พรอมฝาปด เสนถนนทางหลวง คมนาคมไดสะดวกและ พอใจที่ใชบริการ สะดวกในการสัญจรไปมา

ชนบท(สองฝงทาง) ม.4 รวดเร็ว

ต.ดอนชาง อ.เมือง จ.ขอนแกน

11 วางทอระบายน้ํารองหมูบาน ม.2 เพื่อระบายน้ําจากชุมชนและ กวาง 0.80 ม. ลึก 0.70 -                     -                   250,000            -                     รอยละความพึง น้ําไมทวมขังและลดปญ กองแผนฯ

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน แกไขปญหาน้ําทวมขัง ม. ยาว 250 ม. พอใจไมนอยกวา หาน้ําเสียและแหลงเพาะ

รอยละ 60 พันธุยุง
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

12 กอสรางวางทอระบายน้ําและบอพัก เพื่อปองกันและแกไขน้ําทวม วางทอระบายน้ําขนาด 1,700,000         รอยละความพึง น้ําไมทวมขังและลดปญ กองแผนฯ

พรอมทางเทา คสล.ถนนบํารุงเมือง ขังภายในชุมชน เสน Ø 0.60 ม. จํานวน พอใจไมนอยกวา หาน้ําเสียและแหลงเพาะ

ม.1 เชื่อม ม.2 ม.5 ม.10 เชื่อม 464 ทอน จํานวน 26 รอยละ 60 พันธุยุง

เขต อบต.โนนหัน อ.ชุมแพ บอ ขนาดพื้นที่ไมนอย

จ.ขอนแกน กวา 928 ตร.ม.

13 เจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตรใน เพื่อใหมีน้ําเพื่อการเกษตร จํานวน  4  บอ 2,000,000         2,000,000       2,000,000         2,000,000        มีบอบาดาลใน ประชาชนมีน้ําเพื่อการ กองแผนฯ

เขต ตําบลวังหินลาด อ.ชุมแพ ปละ  1  บอ พื้นที่เพิ่มขึ้น เกษตร

จ.ขอนแกน

14 ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ปากทาง เพื่อสองสวางในการสัญจรไป ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง 2,500,000         รอยละความพึง ประชาชนสัญจรไปมา กองแผนฯ

เทศยาลตําบลโคกสูงสัมพันธ มาเวลากลางคืน ปากทาง ทต.โคกสุงเชื่อม พอใจไมนอยกวา อยางสะสดวกในเวลา

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน บานโปงเอียด ต.ขัวเรียง รอยละ 60 กลางคืน

15 กอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงาน เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชเพื่อ เจาะบอบาดาลขนาด 6 1,000,000         500,000         500,000            500,000           รอยละของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

แสงอาทิตยเพื่อการเกษตร การเกษตรอยางเพียงพอ นิ้ว  ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เกษตรกรที่ได

(โซลาเซลล ) ในเขต อ.หนองนาคํา พรอมติดตั้งแผงโซลาเซลล รับประโยชน

จ.ขอนแกน ขนาด 15,000 วัตต
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

16 วางทอสงน้ําเพื่อการเกษตรจาก เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชเพื่อ วางทอ Pvc ขนาด Ø 3,000,000         3,000,000       3,000,000         3,000,000        รอยละของ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

ลําน้ําเชิญสูพื้นที่การเกษตรภายใน การเกษตรอยางเพียงพอ 8 นิ้ว ความยาว 20,000 เกษตรกรที่ได

ตําบลภูผามาน อ.ภูผามาน ม. พรอมจุดปลอยน้ํา รับประโยชน

จ.ขอนแกน 100  จุด  ปละ 500 ม.

17 บริหารจัดการขยะและมลพิษ เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึก จัดอบรมเยาวชนและครู 300,000           300,000         300,000            300,000           จํานวนโรงเรียน ครูและนักเรียนเกิดจิต กองแผนฯ

ในจังหวัดขอนแกน การอนุรักษสิ่งแวดลอม ลด ในโรงเรียนในเขต เขารวมโครงการ สํานึกในการอนุรักษ

ปริมาณขยะในโรงเรียนและ จังหวัดขอนแกน ปละ 25 แหง สิ่งแวดลอม

ชุมชน โดยใชหลัก 3 Rs

และการสรางมูลคาเพิ่ม

18 เสริมสรางศักยภาพชุมชนในการ เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึก จัดอบรมประชาชนและ 700,000           700,000         700,000            700,000           จํานวนชุมชน ประชาชนสามารถจัดการ กองแผนฯ

จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร การอนุรักษสิ่งแวดลอม ลด ผูนําชุมชนในพื้นที่ เขารวมโครง สิ่งแวดลอมในชุมชนของ

ปริมาณขยะในโรงเรียนและ จังหวัดขอนแกน ปละ การไมนอยกวา ตนเองไดดีขึ้น

ชุมชน โดยใชหลัก 3 Rs  2 รุน ปละ 20 แหง

และการสรางมูลคาเพิ่ม

19 บริหารจัดการระบบกําจัดขยะ เพื่อสรางใหมีสวนรวมของ จัดประชุมสัมมนา อปท. 100,000           100,000         100,000            100,000           จํานวน อปท. ไดแนวทางและวิธีการ กองแผนฯ

มูลฝอยรวมแบบผสมผสาน ประชาชนในการแกไขปญหา และหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่เขารวมโครง การจัดการขยะลนเมือง

จังหวัดขอนแกน ขยะลนเมืองในเขต ในเขต จ.ขอนแกน การไมนอยกวา รวมกัน

จ.ขอนแกน ปละ 5 แหง 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

20 บริหารจัดการขยะอันตราย เพื่อสรางการมีสวนรวมของ จัดอบรมการคัดแยกขยะ 500,000           500,000         500,000            500,000           จํานวนปริมาณ ทุกภาคสวนใหความสํา กองแผนฯ

จังหวัดขอนแกน ประชาชนและองคกรตาง ๆ อันตรายออกจากขยะ ขยะอันตราย คัญและรวมมือในการจัด

ในการแขไขปญหาขยะ ทั่วไปกอนทิ้ง และการ ในเขตจังหวัด การขยะอยางถูกวิธี

อันตรายในเขต จ.ขอนแกน ทํา Mou รวมกัน ขอนแกนลดลง

อยางนอยปละ

10 ตัน

21 ศึกษาวิจัยเพื่อการจัดการ เพื่อหารูปแบบและแนวทาง จางนักวิจัยศึกษาหาแนว 1,000,000         1,000,000       1,000,000         1,000,000        รายงานผลการ ไดรูปแบบและแนวทาง กองแผนฯ

สิ่งแวดลอม ในการบริหารจัดการภาวะ ทางการปองกันไขปญหา วิจัย  1  เรื่อง การบริหารจัดการภาวะ

มลพิษในทองถิ่นไดอยาง ของการเกิดมลพิษใน มลพิษอยางเหมาะสม

เหมาะสม จ.ขอนแกน

22 ปรับปรุงภูมิทัศนสนามหญา  -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณสถานีขนสง -                  -                400,000            -                 รอยละของ  -สภาพภูมิทัศนบริเวณ กองกิจการ

สวนหยอม สนามหญา สวนหยอม ผูโดยสารอําเภอภูเวียง การดําเนินงาน สถานีขนสงมีความ ขนสง

ใหสวยงาม จังหวัดขอนแกน สวยงาม 

23 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในสนาม  -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน สนามกีฬาจังหวัด 200,000           200,000         200,000            200,000           รอยละของ  -สภาพภูมิทัศนบริเวณ สํานักปลัดฯ

กีฬาจังหวัดขอนแกน ภายในสนามกีฬาใหสวยงาม ขอนแกน จํานวน 1 แหง การดําเนินงาน สนามกีฬาจังหวัด

 -เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจ ขอนแกนมีความสวยงาม

สําหรับผูมาใชบริการสนาม

กีฬา
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

24 อบรมและศึกษาดูงานสงเสริมการ  -เพื่อบริหารจัดการขยะใน  -เด็ก เยาวชน และ 500,000           500,000         500,000            500,000           รอยละของ  -เด็ก เยาวชน และ กองแผนฯ

บริหารการจัดการขยะแบบครบ ครัวเรือน ลดจํานวนขยะ ประชาชนในชุมชน การดําเนินงาน ประชาชนมีจิตสํานึก

วงจร จากชุมชน  -จํานวนขยะที่ลดลง ในการจัดการบริหาร

ขยะ และทําใหขยะ

ลดลง

25 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใช เจาะบอบาดาลขนาด 1,350,000        1,350,000       1,350,000         1,350,000        ความพึงพอใจ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

ในเขต อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน ในการเกษตรอยางเพี่ยงพอ เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ของผูรับบริการ

ความลึก 40 ม. พรอม

ติดตั้งทอกันทรุดตลอด

แนว ปละ 25 บอ

21,350,000      15,450,000     14,300,000       25,200,000      รวม  25  โครงการ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฟนฟูพื้นที่ปาเพื่ออนุรักษทรัพยากร เพื่อุอนุรักษพื้นที่ปาใหเปนแหลง พื้นที่ปา อ.บานฝาง 1,000,000    -               -               -               รอยละความพึงพอ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับ กองแผนฯ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรียนรูชุมชน ใจผูเขารวมกิจกรรม สิ่งแวดลอม

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน

2 การอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอมใน เพื่อเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอม พื้นที่ปาในเขต 500,000      500,000       500,000       500,000      รอยละความพึงพอใจ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับ กองแผนฯ

ชุมชนในเขต อ.กระนวน จ.ขอนแกน ในชุมชน อ.กระนวน ของประชาชน สิ่งแวดลอม

ป 61 จํานวน 3 ตําบล

ป 62-64  ปละ 2 ตําบล

3 อบรม อสม.ในเขต อ.เปอยนอย เพื่อเพิ่มความรูความสามารถของ จัดอบรมในเขตอําเภอ -               300,000       -             300,000      รอยละความพึงพอ เกิดเครือขายความรวมมือ สํานักปลัดฯ

จ.ขอนแกน อสม.ในเขต อ.เปอยนอย เปอยนอย ใจของประชาชน ในชุมชน

ที่ผานการอบรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

4 อบรมกํานัน-ผูใหญบาน อ.เปอยนอย เพื่อใหกํานันผูใหญบานเกิดการ จัดอบรมกํานัน-ผูใหญ -               300,000       -               -             รอยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

จ.ขอนแกน พัฒนาศักยภาพ และสามารถแกไข บาน พอใจของผูเขา แกกํานันผูใหญบาน

ปญหาและความตองการของประ รวมงาน

ชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

5 อบรม อส.ตร. อําเภอเปอยนอย เพื่อเพิ่มทักษะความรูแก อส.ตร. จัดอบรม -               300,000       -             300,000      รอยละความพึงพอ เกิดเครือขายความรวมมือ สํานักปลัดฯ

จ.ขอนแกน ใจของประชาชน ระหวางประชาชนและ

ที่ผานการอบรม อส.ตร.

6 จัดอบรมอนุรักษสิ่งแวดลอมภายใน เพื่อเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอม จัดอบรมในเขตอําเภอ 1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000    รอยละความพึงพอ เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับ สํานักปลัดฯ

อําเภอภูผาผาน ในชุมชน ภูผามาน  ใจของประชาชน สิ่งแวดลอมในพื้นที่

ปลูกปาเพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่ผานการอบรม

พัฒนาแหลงน้ํา ปละ

1  ครั้ง

7 จัดกิจกรรมวันกํานัน-ผูใหญบาน เพื่อใหกํานันผูใหญบานเกิดการ จัดอบรมกํานัน-ผูใหญ 200,000      200,000       200,000       200,000      รอยละความพึง เพิ่มประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน พัฒนาศักยภาพ และสามารถแกไข บาน ในเขตอําเภอ พอใจของผูเขา แกกํานันผูใหญบาน

ปญหาและความตองการของประ ภูผามาน รวมงาน

ชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

8 จัดกิจกรรมวันสตรีอําเภอภูผามาน เพื่อสงเสริมใหแกนนําขององคกร จัดอบรมในเขต 100,000      100,000       100,000       100,000      รอยละความพึง นอมนําหลักปรัชญา สํานักปลัด

จ.ขอนแกน สตรีในทุกระดับมีความรู ความเขา อําเภอภูผามาน ปละ พอใจของผูเขา เศณษฐกิจพอเพียงมาใชใน

ใจกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน 1 ครั้ง รวมงาน ครอบครัว

9 เพิ่มประสิทธิภาพเครือขายอาสาสมัคร เพื่อสรางเครือขายในการเฝาระวัง จัดอบรมสรางจิตสํานึก 2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000    จํานวนผูผานการ ประชาชนเกิดจิตสํานึก กองแผนฯ

พิทักษทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมหมูบาน ในการเฝาระวังดูแล อบรมไมนอยกวา และสมัครเปนสมาชิก ทสม

และสิ่งแวดลอม ชุมชนทองถิ่น รักษาสิ่งแวดลอมชุมชน ปละ 600 คน เพื่อเฝาระวังดูแลรักษา

และขยายเครือขายให สิ่งแวดลอมในทองถิ่น

ครอบคุลมพื้นที่ เพิ่มมากขึ้น

จ.ขอนแกน ปละ 5 รุน

10 อบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา เพื่อถายทอดพระราชปฏิธานของ จัดฝกอบรมราษฎรอาสา 1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000    จํานวนผูผานการ ประชาชนในพื้นที่มี่ทัศน กองแผนฯ

(รสทป.) สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี สมัครพิทักษปา(รสทป.) ฝกอบรมไมนอยกวา คติที่ดีตอเจาหนาที่ของรัฐ

นาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการรวมกัน เพื่อปองกันรักษาปาและ ปละ 300 คน และเกิดจิตสํานึกรวมกัน

ดูแลรักษาปา ระหวางเจาหนาที่รัฐ ควบคุมไฟปา โดยสราง ในการพิทักษปาไมและ

และประชาชนในพื้นที่รอบปา การมีสวนรวม ปละ สัตวปา

3 รุน
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

11 สงเสริมกลุมองคกรดานการอนุรักษ เพื่อสรางภาคีเครือขายความรวม จัดกิจกรรมอบรมสราง 400,000      400,000       400,000       400,000      จํานวนกิจกรรมการ มีภาคีเครือขายความรวม กองแผนฯ

สิ่งแวดลอม มือในการจัดการสิ่งแวดลอมรวมกัน การมีสวนรวมอนุรักษ อนุรักษไมนอยกวา มือดานการจัดการสิ่งแวด

ระหวางรัฐและเอกชน สิ่งแวดลอมใหกับประชา ปละ 2 กิจกรรม ลอมเพิ่มขึ้น

ชนรวมกับกลุมองคกร

ตาง ๆ ใน จ.ขอนแกน

12 ลดโลกรอนตามแนวประชารัฐ เพื่อสรางการมีสวนรวมของภาค จัดอบรมสรางจิตสํานึก 500,000      500,000       500,000       500,000      จํานวนผูผานการ ประชาชนและทุกภาคสวน กองแผนฯ

ประชาชนและทุกภาคสวนในการ การมีสวนรวมใหกับประ อบรมไมนอยกวาป เกิดจิตสํานึกในการชวย

ลดภาวะโลกรอน ชาชนและทุกภาคสวน ละ 200 คน กันลดภาวะโลกรอน

ในจังหวัดขอนแกน

13 เยาวชนไทยใสใจสิ่งแวดลอม เพื่อใหเยาวชนมีความรูความเขาใจ จัดอบรมสรางจิตสํานึก 300,000      300,000       300,000       300,000      จํานวนผูผานการ เยาวชนเกิดจิตสํานึกและ กองแผนฯ

เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ การมีสวนรวมอนุรักษ อบรมไมนอยกวา เขามีสวนรวมในการอนุ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมใหกับเยาวชน ปละ 100  คน รักษสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น

ใน จังหวัดขอนแกน

14 พัฒนาชุมชนตนแบบฟนฟูปาชุมชน เพื่อสรางจิตสํานึกใหประชาชน จัดอบรมสรางจิตสํานึก 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จํานวนผูผานการ ประชาชนเกิดจิตสํานึก กองแผนฯ

จังหวัดขอนแกน ตระหนักถึงการมีสวนรวมในการ การมีสวนรวมอนุรักษ อบรมไมนอยกวา และมีสวนรวมดูแลรักษา

อนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษาปาไม สิ่งแวดลอมใหกับประชา ปละ 300 คน ปาชุมชนเพิ่มขึ้น

ชนจังหวัดขอนแกน

ปละ 2 รุน
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด (KPI)

แบบ ผ. 01

15 สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูดินตาม เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขา จัดอบรมสรางจิตสํานึก 300,000      300,000       300,000       300,000      จํานวนผูผานการ เกษตรกรเกิดจิตสํานึก กองแผนฯ

แนวพระราชดํารุของ ร.9 ใจการอนุรักษฟนฟูดินใหมีความ การมีสวนรวมใหกับ อบรมไมนอยกวา และเขามีสวนรวมในการ

อุดมสมบูรณ ลดการใชสารเคมี เกษตรกรใน จ.ขอนแกน ปละ 100 คน อนุรักษสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น

 

16 1 อําเภอ 1 ชุมชนตนแบบการจัดการ เพื่อพัฒนาชุมชนใหเปนตนแบบ จัดอบรมสรางจิตสํานึก 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    จํานวนชุมชนไดรับ ประชาชนเกิดจิตสํานึก กองแผนฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม และขยาย การมีสวนรวมอนุรักษ การพัฒนาปละไม และมีสวนรวมดูแลรักษา

ผลใหแกหมูบานอื่น สิ่งแวดลอมใหกับประชา นอยกวา 2 ชุมชน สิ่งแวดลอมชุมชนเพิ่มขึ้น

ชน จ.ขอนแกน ปละ

2 รุน

17 สรางชุมชนตนแบบในการจัดการ เพื่อพัฒนาชุมชนใหเปนตนแบบ จัดอบรมสรางจิตสํานึก 500,000      500,000       500,000       500,000      จํานวนชุมชนไดรับ ประชาชนเกิดจิตสํานึก กองแผนฯ

สิ่งแวดลอมแบบประชารัฐ การจัดการสิ่งแวดลอม และขยาย การมีสวนรวมอนุรักษ การพัฒนาปละไม และเขามามีสวนรวมดูแล

ผลใหแกหมูบานอื่น สิ่งแวดลอมใหกับประชา นอยกวา 2 ชุมชน ผนุรักษสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น

ชน จ.ขอนแกน

18 สงเสริมการใชพลังงานทดแทนตาม เพื่อสรางจิตสํานึกในการใชพลังงาน จัดอบรมใหประชาชน 400,000      400,000       400,000       400,000      จํานวนผูผานการ ประชาชนเกิดจิตสํานึก กองแผนฯ

แนวทางพระราชดําริของ ร.9 ทดแทน และการพึ่งพาตนเองอยาง รูจักใชพลังงานทดแทน อบรมปละ 100 คน และสามารถพึ่งพาตนเอง

ยั่งยืนตามแนวทางพระราชดําริ และผลิตเทคโนโลยีพลัง ได

เศรษฐกิจพอเพียง งานทดแทนใชในครัว

เรือน

11,400,000  11,300,000  10,400,000  11,000,000  รวม  18  โครงการ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบหนองน้ําพระยืน เพื่อใหมีความ หนองน้ําพระยืน 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีความ กองแผนฯ

อ.พระยืน จ.ขอนแกน ปลอดภัย และมี ต.พระยืน อ.พระยืน ใจไมนอยกวา ปลอดภัย และรอบบึง

ความสวยงาม จ.ขอนแกน รอยละ 60 มีความสวยงาม

2 กอสรางฝายชะลอน้ํา ต.บานเปด เพื่อใหราษฎรมี เขตพื้นที่ ม.1,2,3,18 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ จํานวนพื้นที่การเกษตร กองแผนฯ

ม.1,2,3,18 อ.เมือง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ต.บานเปด อ.เมือง ใจไมนอยกวา ที่ไดรับผลประโยชน

การอุปโภค บริโภค จ.ขอนแกน รอยละ 60

และการเกษตร

3 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบบึงกี่ เพื่อใหมีความ กอสรางถนนลาดยาง 5,000,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีความ กองแผนฯ

อ.เมือง จ.ขอนแกน ปลอดภัย และมี กวาง 5 ม. ยาว 6,000 ใจไมนอยกวา ปลอดภัย และรอบบึง

ความสวยงาม ม. รอยละ 60 มีความสวยงาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 423

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

4 กอสรางฝายน้ําลนบานคอกคี ม.9,10 เพื่อใหราษฎรมี ยาวกวาง 16 ม. สูง 2 ม. 500,000             -                   -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.บัวใหญ อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

5 กอสรางฝายน้ําลนบานหนองกุงขี้ควง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 1.5 ม. ยาว 18 ม. -                    -                   500,000              -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.5 ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ สูง 2 ม. พรอมเรียงหิน ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

6 กอสรางฝายน้ําลนบานนาฝายเหนือ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 1.5 ม. ยาว 18 ม. -                    500,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.2 ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ สูง 2 ม. พรอมเรียงหิน ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

7 กอสรางฝายชะลอน้ําแบบหลุม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 1.5 ม. ยาว 18 ม. -                    200,000             -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ในปาชุมชน บานคอกคี ม.9,10 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ สูง 2 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.บัวใหญ อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

8 ขุดลอกฝายปาบัว บานนาทาลี่ ม.4 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 12 ม. ยาว 4,800 777,000             777,000             777,000              777,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.นาฝาย อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ลึก 3 ม. ปริมาตรดิน ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ขุดไมนอยกวา 21,600 ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร ลบ.ม. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

9 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยซําเปบ ม.6 เพื่อใหราษฎรมี ฝายสูง 1 ม. ผนังสูง 2,500,000           2,500,000          2,500,000           2,500,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.นาฝาย อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 2.5 ม. กวาง 10 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค จํานวน 5  แหง ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

10 ขุดลอกอางเก็บน้ําบานภูผามาน เพื่อใหราษฎรมี ขุดลอกหวยทั้งอาง 1,700,000           1,700,000          1,700,000           1,700,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.1 ต.ภูผามาน อ.ภูผามาน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ กวาง 25 ม. ลึก 5 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ยาว 145 ม. ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

11 ขุดลอกฝายจันไฮ ม.5 ต.นาฝาย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 40 ม. ยาว 200 ม. -                       800,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

12 ขุดลอกฝายโปรงไถ ม.10 ต.วังสวาบ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม.ยาว 4,520 1,000,000           1,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

13 ขุดลอกลําหวยทราย บานวังเจริญ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,130 -                       500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.2 ต.หวยมวง อ.ภูผามาน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

14 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยมวง ม.3,4 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,130 -                       500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.หวยมวง อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

15 ขุดลอกลําหวยซอ ม.5 ต.หวยมวง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,130 -                       500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

16 ขุดลอกลําหวยซอ ม.7 ต.หวยมวง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,130 -                       500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

17 ขุดลอกฝายเกาโหลน ม.7 ต.หวยเตย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,130 -                       500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

18 ขุดลอกลําหวยมวง ม.7 บานหวยเตย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,130 -                       500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.หวยมวง อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

19 ขุดลอกอางเก็บน้ําวังผาดํา ม.2 เพื่อใหราษฎรมี พื้นที่ประมาณ 4,000,000           4,000,000          4,000,000           4,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

 ต.วังสวาบ  อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 125,000  ตร.ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ปละ  31,250 ตร.ม. ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

20 ขุดลอกลําหวยหลัว ม.4 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม.ยาว 4,520 1,000,000           1,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.สีชมพู  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

21 ขุดลอกลําหวยโสกหาด ม.13 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม.ยาว 5,650 1,500,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหาดสวรรค  ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

22 ขุดลอกลอําหวยอีดวง บานหนองดู เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม.ยาว 4,520 1,000,000           1,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.8 ต.วังเพิ่ม  อ.สีชมพู จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

23 ขุดลอกคลองสาธารณะลําหวยโก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,000 300,000             300,000             300,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หวยปากโพน บานหินลาดทุงโพธิ์ ม.8 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.ศรีสุข อ.สีชมพู  จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

24 กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม.ยาว 4,520 1,000,000           1,000,000          1,000,000            - รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานลอมไผ ม.2  ต.ศรีสุข อ.สีชมพู แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

25 ขุดลอกลําหวยบง เริ่มจากนานางเทา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,000 400,000             400,000             400,000               - รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ประไพเพชร ผานกุดยาสวย ม.10 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

บานโคกมวง  ต.ศรีสุข  อ.สีชมพู การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

จ.ขอนแกน และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

26 ขุดลอกบุงโคก ถึงหวยเคลือตับปลา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,130 500,000             500,000             500,000               - รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.15 บานโคกเจริญ  ต.ศรีสุข แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.สีชมพู  จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

27 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยโสกรังตอน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,130 500,000             500,000             500,000               - รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บน บานวังทรายขาว ม. 14 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.ศรีสุข  อ.สีชมพู  จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

28 ขุดลอกฝายโสกขมิ้น  อ.สีชมพู เพื่อใหราษฎรมี ลึก 4 ม. ขนาดเนื้อที่ 2,000,000           2,000,000          2,000,000            - รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 6 ไร ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

29 ขุดลอกลําหวยสายหนังและกอสราง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 10 ม. ยาว 1,000 5,000,000           5,000,000          5,000,000            - รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ฝายกักเก็บน้ํา ม.1  อ.สีชมพู แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ลึก 10 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

30 ขุดลอกแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ม.2 เพื่อใหราษฎรมี จํานวน  4  จุด 3,000,000           3,000,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.สีชมพู  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

31 กอสรางฝายน้ําลน  ม.2 เพื่อใหราษฎรมี จํานวน  2  จุด 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.สีชมพู  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

32 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยทรายขาว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,000 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.4  อ.สีชมพู  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม.ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

33 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยสายหนัง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,000 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.5   อ.สีชมพู  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม.ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

34 ขุดลอกลําหวยสายหนัง ม.5 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 40 ยาว 2,730 ม. 5,000,000           5,000,000          5,000,000            - รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.สีชมพู  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

35 ขุดลอกบึงบักโปด เพื่อใหราษฎรมี เนื้อที่  131  ไร 5,000,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.สีชมพู  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

36 ขุดลอกลําหวยนอย ม.6 ,10 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 10 ม. ยาว 500 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000            - รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.สีชมพู  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 4 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

37 ขุดลอกลําหวยสายหนัง  ม.7 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 500 ม. 1,000,000           1,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.สีชมพู  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

38 กอสรางฝายกักเก็บน้ํา ม.1 ,9 และ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,000 2,000,000           2,000,000          2,000,000           -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.13  อ.สีชมพู  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม.ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

39 ขุดลอกบึงสีคันชา ม.5 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 40 ยาว 1,093 ม. 2,000,000           2,000,000          2,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.สีชมพู  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

40 ขุดลอกลําหวยที่ตื้นเขิน ในเขต เพื่อใหราษฎรมี 5,000,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

41 ขุดลอกลําหวยอีสานเขียว ตอนบน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,130 500,000             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานปาหวาย ม.11 ต.ดอนดู แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

42 ขุดลอกลําหวยยางบง ตอนลาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,130 500,000             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหนองกุงใหม ม.10 ต.คึมชาด แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

43 ขุดลอกลําหวยโปงตอนบน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,130 500,000             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บ.หนองยาง ต.วังหิน อ.หนองสองหอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

44 ขุดลอกลําหวยเสือเตน ตอนกลาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,130 500,000             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหนองสรวง ม.11 ต.ดงเค็ง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

45 ขุดลอกลําหวยเสือเตนตอนบน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,130 500,000             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหนองสรวง ม.11 ต.ดงเค็ง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

46 ขุดลอกลําหวยหินลาดตอนลาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,130 500,000             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหินลาด ม.5 ต.สําโรง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

47 ขุดลอกลําหวยเสือเฒา บ.หนองเสี้ยว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,130 500,000             รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.7 ต.วังหิน อ.หนองสองหอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

48 ขุดลอกลําหวยวังขาวสารตอนบน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,130 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานปอแดง ม.6 ต.คึมชาด แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

49 ขุดลอกลําหวยวังขาวสารตอนกลาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,130 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานปอแดง ม.6 ต.คึมชาด แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

50 ขุดลอกลําหวยหินลาดตอนบน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 1,130 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหินลาด ม.5 ต.สําโรง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

51 ขุดอางลําหวยทราย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 40 ยาว 2,730 ม. -                       -                       -                       1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.ชุมแพ  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ รวมลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

52 ขุดลอกลําหวยโจด บานโนนเมือง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 500 ม. -                       1,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.5  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

53 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยใหญ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 500 -                       -                       -                       1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.ชุมแพ  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม.ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

54 ขุดลอกบึงหวยแย  อ.ชุมแพ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 500 ม. -                       1,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

55 ขุดลอกบึงศาลา  อ.ชุมแพ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 500 ม. -                       -                       1,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

56 ขุดลอกบึงหนองแหวน  อ.ชุมแพ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 500 ม. -                       -                       -                       1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

57 ขุดลอกบึงสระหนองน้ําสาธารณะ เพื่อใหราษฎรมี จํานวน  9  หมูบาน -                       -                       -                       3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.ชุมแพ  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 436

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

58 ขุดลอกลําหวยสะอะ บานขามเปย ม.9 เพื่อใหราษฎรมี 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.บานแฮด เชื่อมตอ ต.โนนสมบูรณ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

59 ขุดลอกลําหวยภูเหล็ก บานแฮด ม.2 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 4,520 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.บานแฮด เชื่อมตอ ต.หนองแซง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.บานแฮด จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

60 กอสรางฝายน้ําลน บานแฮด ม.2 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 2,500 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.บานแฮด อ.บานแฮด จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

61 กอสรางฝายน้ําลน บานขามเปย ม.5,9 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 2,500 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.บานแฮด อ.บานแฮด จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

62 กอสรางฝายน้ําลน บานหนองโงง ม.3 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 2,500 1,000,000           1,000,000          -                    -                   รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.บานแฮด อ.บานแฮด จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

63 ขุดลอกหนองเบ็ญ บานคําแกนคูณ เพื่อใหราษฎรมี ขนาดพื้นที่ดินขุดไม 5,000,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.7,12 ต.มวงหวาน- ต.วังชัย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ นอยกวา 380,430 ตร.ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ลึกเฉลี่ย  1.00 ม. ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

64 ขุดลอกลําหวยรอบแกงเสือเตน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 30 ม. ยาว 2,500 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานโนนดงมัน ม.6,14 ต.สะอาด- แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ลึก 3.00 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง  จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ป 61 ยาว 700 ม. ไมนอยกวา และทําการเกษตร

ป 62-64  ยาวปละ รอยละ 60 อยางเพียงพอ

600 ม.

65 ขุดลอกลําหวยเสือเตน บานคําบง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 2,500 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.สะอาด อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ป 61 ยาว 700 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ป 62-64  ยาวปละ ไมนอยกวา และทําการเกษตร

600 ม. รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

66 ขุดลอกลําหวยยาง บานโนนดงมัน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 2,500 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.สะอาด  อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ป 61 ยาว 700 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ป 62-64  ยาวปละ ไมนอยกวา และทําการเกษตร

600 ม. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

67 ขุดลอกหนองหัวโอก บานหนองออ เพื่อใหราษฎรมี พื้นที่  150  ไร 5,000,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.5 ต.สะอาด  อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

68 ขุดลอกรอบโนนจิก บานโคกสวาง เพื่อใหราษฎรมี ยาว  3,000  ม. 3,000,000           3,000,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.4 ต.สะอาด  อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

69 ขุดลอกหนองขามแป บานโนนขามแป เพื่อใหราษฎรมี พื้นที่  68  ไร 5,000,000           5,000,000          5,000,000           5,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.5  ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

70 ขุดลอกหนองเข บานโนนพะยอม เพื่อใหราษฎรมี พื้นที่  21  ไร 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.5 ต.มวงหวาน อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

71 ขุดลอกลําหวยเสียว บานโคกกลาง, เพื่อใหราษฎรมี กวาง  18 ม.ยาว 7,000 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานเสี้ยว ต.วังชัย  อ.น้ําพอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม.  ลึก  4  ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

72 ขุดลอกลําหวยตับเตา บานหวยไผ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 12 ม. ยาว 2,700 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.1 ต.น้ําพอง  อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

73 กอสรางฝายน้ําลน บานคอกคี ม.9,10 เพื่อใหราษฎรมี กวาง  16 ม. สูง  2  ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.บัวใหญ อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

74 กอสรางฝายน้ําลน บานหนองกุงขี้ควง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 1.5 ม.ยาว 18 ม. -                       -                       500,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.5 ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง พรอมเรียงหิน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ สูง  2  ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

75 กอสรางฝายน้ําลน บานนาฝายเหนือ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 1.5 ม.ยาว 18 ม. -                       500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.2 ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง พรอมเรียงหิน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ สูง  2  ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

76 กอสรางฝายชะลอน้ํา แบบหลุม ในปา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 1.5 ม.ยาว 18 ม. -                       500,000             500,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ชุมชน บานคอกคี ม.9,10 ต.บัวใหญ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ สูง  2  ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

77 กอสรางฝายชะลอน้ํา ต.บานเปด เพื่อใหราษฎรมี กวาง 1.5 ม.ยาว 36 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.1,2,3,18  อ.เมือง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ สูง  2  ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

78 ขุดลอกหนองกองแกว บานคุมนอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 40 ม. ยาว 128 ม. 495,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.3 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค หรือมีปริมาตรดินขุดไม ไมนอยกวา และทําการเกษตร

นอยกวา 13,213.50 รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ลบ.ม.

79 ขุดลอกหนองกองแกว บานคุมเหนือ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 336 ม. 495,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.1 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค หรือมีปริมาตรดินขุดไม ไมนอยกวา และทําการเกษตร

นอยกวา 13,486.50 รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ลบ.ม.

80 ขุดลอกอางเก็บน้ําหนองกองแกว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 60 ม. ยาว 83 ม. 493,000             3,000,000          3,000,000           3,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานดอนดู ม.9 ต.ศรีบุญเรือง และ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:1 ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ปริมาตรดินขุดไมนอย ไมนอยกวา และทําการเกษตร

กวา 13,131 ลบ.ม. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

81 ขุดลอกลําหวยโครงการอีสานเขียว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 2,500 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.โนนพะยอม-ต.กุดเพียขอม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.ชนบท  จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

82 ขุดลอกลําหวยนาตอนบน บานหนอง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 610 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หอย ม.7 ต.แวงนอย อ.แวงนอย เชื่อม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ปากหวย ต.ลอมคอม อ.พล การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อยางเพียงพอ

83 ขุดลอกลําหวยยางฮาด บานโนนเขวา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 610 ม. 500,000             -                       500,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.1 ต.แวงนอย อ.แวงนอย เชื่อม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.แวงนอย อ.แวงนอย จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

84 ซอมแซมพนังกั้นน้ําชีจากสะพานแม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 610 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

น้ําชี บานทานางแนว ม.9 ถึง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

บานโนนขา ต.โนนทอง อ.แวงใหญ การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อยางเพียงพอ

85 ขุดลอกลําหวยอีงอง บานหนองหอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 610 ม. -                      500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.7 ต.แวงนอย อ.แวงนอย เชื่อม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ตําบลลอมคอม อ.พล ต.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 443

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

86 ซอมแซมพนังกั้นน้ําชีจากสะพานแม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 610 ม. -                      500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

น้ําชี บานทานางแนว ม.9 ถึง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

บานหนองดู ต.ละหานนา อ.แวงนอย การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อยางเพียงพอ

87 ขุดสระบอน้ําขนาดเล็กแกเกษตรกร เพื่อใหราษฎรมี ขนาดปริมาตรกักเก็บน้ํา 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ภายในตําบลทานางแนว อ.แวงนอย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ไมนอยกวา 1,000 ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ลบ.ม. จํานวน 20 บอ ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

88 ขุดลอกลําหวยยางฮาด บานโนนเขวา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 610 ม. -                       -                       500,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.1 ต.แวงนอย อ.แวงนอย เชื่อม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.แวงนอย อ.แวงนอย จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

89 ขุดสระบอน้ําขนาดเล็กแกเกษตรกร เพื่อใหราษฎรมี ขนาดปริมาตรกักเก็บน้ํา -                       -                       500,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ภายในตําบลละหานนา อ.แวงนอย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ไมนอยกวา 1,000 ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ลบ.ม. จํานวน 20 บอ ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

90 ขุดลอกหนองโสกดินแดง บานทางขวาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 100 ม.ยาว 150 ม -                       -                       500,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.1  ต.ทางขวาง อ.แวงนอย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

91 ขุดลอกลําหวยหินลาด บานหนองผือ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 470 ม. -                       -                       -                       500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.8 เชื่อมปากหวยบริเวณลําน้ําชี แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

92 ขุดลอกลําหวยหินลาดนอย บานทุง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 3,000 -                       -                       -                       500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

มน ม.3 เชื่อมปากหวยบริเวณลําหวย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

รวง ต.ทาวัด  อ.แวงนอย จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

93 ขุดลอกลําหวยนา บานโนนงิ้ว ม.3 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 610 ม. -                       -                       -                       500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ตําบลทางขวาง อ.แวงนอย จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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แบบ ผ. 01

94 ขุดลอกลําหวยยางฮาด บานโนนเขวา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 16 ม. ยาว 610 ม. -                       -                       -                       500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.1 ต.แวงนอย อ.แวงนอย เชื่อม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.แวงนอย อ.แวงนอย จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

95 กอสรางทอสงน้ําลําหวยโสกคาม- เพื่อใหราษฎรมี วางทอระบายน้ํา คสล. 619,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ลําหวยกุดเวียน บานสามหมอ ม.1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ Ø 0.80x1.00 ม.ยาว 300 ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.โพธิ์ไชย และ ต.บานโคก การอุปโภค บริโภค ม.และบอพักจํานวน 7 ไมนอยกวา และทําการเกษตร

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน แหง รอยละ 60 อยางเพียงพอ

96 ปรับปรุงซอมแซมพนังกั้นน้ําลําหวย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 5 ม. ยาว 1,600 ม 500,000             500,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

สามหมอ-ลําน้ําชี บานสามหมอ ม.1,2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ สูง 1 ม. ลาดเอียง 1:1 ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.โพธิ์ไชย และ ต.บานโคก การอุปโภค บริโภค ป 61  ยาว 800 ม. ไมนอยกวา และทําการเกษตร

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน ป 62  ยาว 800 ม. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

97 ขุดลอกหนองกุดตาบอด บานโนนทัน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 200 ม. 233,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.2 ต.โพธิ์ไชย และ ต.บานโคก แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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แบบ ผ. 01

98 ขุดลอกหนองกุดถะเหลา บานโนนทัน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม.ยาว 400 ม. -                       466,000             -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.2 ต.โพธิ์ไชย และ ต.บานโคก แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

99 ขุดลอกหนองกุดบอ บานโนนกระยอม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 800 ม. -                       -                       932,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.3 ต.โพธิ์ไชย และ ต.บานโคก แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

100 กอสรางทอสงน้ําจากสถานีสูบน้ํา เพื่อใหราษฎรมี วางทอระบายน้ํา คสล. -                       -                       -                       488,000            จํานวนความยาว ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ดวยพลังงานไฟฟา บานสามหมอ ม.1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ Ø 0.80x1.00 ม.ยาว 300 ของทอและจํานวน อุปโภค บริโภค

และบานโนนทัน ม.2 ต.โพธิ์ไชย การอุปโภค บริโภค ม.และบอพักจํานวน 7 บอพัก และทําการเกษตร

และ ต.บานโคก อ.โคกโพธิ์ไชย แหง วางทอระบายน้ํา อยางเพียงพอ

จ.ขอนแกน และบอพักใหไดมาตรฐาน

งานชาง
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งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

101 กอสรางฝายชลอน้ําแบบประชาอาสา เพื่อสรางฝายตนน้ํา จัดทําฝาย 16 แหง 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          ความพึงพอใจของ ฝายตนน้ําไมนอยกวา กองแผนฯ

ลดปญหาภัยแลง ปละ  4  แหง ประชาชน 16  แหง

และเพิ่มความชุมชื้น

ใหกับปาตนน้ํา

102 ขุดลอกลําหวยเสือเตนจากบานนางิ้ว- เพื่อใหราษฎรมี ระยะทาง 3 กม. -                      5,500,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานนาโพธิ์  ต.นางิ้ว  อ.เขาสวนกวาง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

103 ขุดลอกหวยคํามะไฟ บานโนนทอง เพื่อใหราษฎรมี กวาง  18 ม. ยาว 1,200 -                       -                       1,179,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.5 ต.คํามวง อ.เขาสวนกวาง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

104 ขุดลอกหนองสภาสาธารณะประโยชน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 80 ม.ยาว 160 ม. 3,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 2.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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แบบ ผ. 01

105 ขุดลอกหนองตะนาสาธารณะประโยชน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 50 ม.ยาว 350 ม. 2,500,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 2.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

106 ขุดลอกลําหวยคอ ต.เขาสวนกวาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม.ยาว 5,000 -                       3,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม.ลึก 2.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

107 ขุดลอกหนองคําสะทดสาธารณะ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 50 ม.ยาว 350 ม. -                       2,500,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ประโยชน ต.เขาสวนกวาง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 2.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

108 ขุดลอกลําหวยเสือเตนสาธารณะ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 40 ม.ยาว 5,000 -                       -                       3,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ประโยชน ต.เขาสวนกวาง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม.ลึก  2.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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แบบ ผ. 01

109 กอสรางฝาย มข.ลําหวยบากตลอด เพื่อใหราษฎรมี จํานวน  10  จุด -                       -                       -                       6,500,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ลําหวย ต.คํามวง อ.เขาสวยกวาง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

110 กอสรางฝาย มข.ลําหวยมะไฟ เพื่อใหราษฎรมี จํานวน  3  จุด -                       -                       -                       1,950,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ตลอดแนวลําหวย ต.คํามวง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

111 ขุดลอกลําหวยสีผึ้ง ต.บานหวา เพื่อใหราษฎรมี ยาว 14,000 ม. 3,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.เมือง  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

112 ขุดลอกลําหวยนอย ต.บานหวา เพื่อใหราษฎรมี ยาว 14,000 ม. 3,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.เมือง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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113 ขุดลอกลําหวยฮาง ต.บานหวา เพื่อใหราษฎรมี ยาว 20,200 ม. 4,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.เมือง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

114 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยนอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 40 ม.ยาว 100 ม. 1,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บริเวณ บานเหลานาดี ม.1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.บานหวา อ.เมือง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

115 กอสรางฝายน้ําลน ลําหวยนอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 40 ม.ยาว 100 ม. 1,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บริเวณ บานหวา ม.2 ต.บานหวา แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.เมือง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

116 กอสรางฝายน้ําลน ลําหวยนอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 40 ม.ยาว 100 ม. 1,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บริเวณบานเหลาโพนทอง ม.7,12 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.บานหวา อ.เมือง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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117 กอสรางฝายน้ําลน ลําหวยฮาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 40 ม.ยาว 100 ม. 1,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บริเวณ บานเหลาโพนทอง ม.7 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.บานหวา อ.เมือง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

118 ขุดลอกลําหวยสีผึ้ง ตอจากโนนคอกมา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 20 ม. ยาว 1,200 -                       -                       1,997,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

 -ที่นายเสมอ สุนสา บานดอนชาง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ลึก 2.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.ดอนชาง อ.เมือง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

119 ขุดลอกแกงน้ําตอน  ต.ดอนชาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 50 ม.ยาว 100 ม. -                       -                       -                       493,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.เมือง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

120 ขุดลอกแหลงน้ําแกงกุดพาน ม.3 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 120 ม. ยาว 200 2,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.ดอนชาง อ.เมือง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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121 ขุดลอกแหลงน้ําแกงกุดพาน ม.4 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 120 ม. ยาว 200 -                      2,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.ดอนชาง อ.เมือง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

122 ขุดลอกหวยสีผึ้ง จากสะพาน-บล็อก เพื่อใหราษฎรมี ระยะทาง 2 กม. -                       -                       1,500,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

คอนเวิสด บานหัวสระ ม.6 ต.ดอนชาง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.เมือง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

123 กอสรางฝายกั้นน้ําเชิญ หวยบักขีและ เพื่อใหราษฎรมี จํานวน 3 แหง -                       600,000             600,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หวยทางควาย ม.2 ต.กุดไชยสอ  แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ป 62 จํานวน 2 แหง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.ชุมแพ  จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ป 63 จํานวน 1 แหง ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

124 บูรณะลําน้ํากุดไชยสอ ม.2 ต.ไชยสอ เพื่อใหราษฎรมี จํานวน 3 แหง -                       600,000             600,000              600,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ปละ 1 แหง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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125 บริหารจัดการน้ําตําบลไชยสอ เพื่อใหราษฎรมี จํานวน 6 โครงการ -                       100,000             100,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ปละ 3 โครงการ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

126 กอสรางและปรับปรุงระบบสูบน้ํา เพื่อใหราษฎรมี จํานวน  1 แหง 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ดวยพลังไฟฟา(กุดไชยสอ) ม.2 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

127 กอสรางฝายน้ําลน ม.5 ต.นาเพียง เพื่อใหราษฎรมี ตามแบบมาตรฐาน 900,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.โนนอุดม และ ต.หนองคอนไทย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ กําหนด ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

128 ขุดลอกแกงละวา บานชีกกคอ ม.13 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 80 ม. ยาว 200 ม. 1,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.เมืองเพีย อ.บานไผ จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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129 ขุดลอกลําหวยบา บานดูใหญ ม.4 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 40 ม. ยาว 100 ม. -                       500,000             500,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.เมืองเพีย อ.บานไผ จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ยาว ปละ  50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

130 ขุดลอกลําหวยหลักดาน ต.ใหมนาเพียง เพื่อใหราษฎรมี ลึกไมนอยกวา 3.5 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ระยะทางปละ 2 กม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

131 ขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยน เพื่อใหราษฎรมี ลึกไมนอยกวา 3.5 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.ใหมนาเพียง อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ระยะทางปละ 2 กม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

132 ขุดลอกลําหวยยาง ต.แวงใหญ เพื่อใหราษฎรมี ลึกไมนอยกวา 3.5 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ระยะทางปละ 2 กม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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133 ขุดลอกลําหวยเสือเขี้ยว ต.คอนฉิม เพื่อใหราษฎรมี ลึกไมนอยกวา 3.5 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ระยะทางปละ 2 กม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

134 ขุดลอกลําหวยหลุบพง ต.โนนทอง เพื่อใหราษฎรมี ลึกไมนอยกวา 3.5 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ระยะทางปละ 2 กม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

135 ขุดลอกลําหวยสองคอน ต.โนนทอง เพื่อใหราษฎรมี ลึกไมนอยกวา 3.5 ม. 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ระยะทางปละ 4 กม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

136 ขุดลอกลําหวยอีสานเขียว ต.โนนทอง เพื่อใหราษฎรมี ลึกไมนอยกวา 3.5 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ระยะทางปละ 2 กม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 456

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา
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137 ขุดลอกลําหวยบง ต.โนนสะอาด เพื่อใหราษฎรมี ลึกไมนอยกวา 3.5 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ระยะทางปละ 2 กม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

138 ขุดลอกลําหวยหมานิล ต.ใหมนาเพียง เพื่อใหราษฎรมี ลึกไมนอยกวา 3.5 ม. 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ระยะทางปละ 2 กม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

139 ขุดลอกลําหวยกุดรู ต.ใหมนาเพียง เพื่อใหราษฎรมี ลึกไมนอยกวา 3.5 ม. 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ระยะทางปละ 4 กม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

140 ขุดลอกลําหวยเพิ่ม(ฝายหัวโสก) ม.2 เพื่อใหราษฎรมี ปากกวาง 20 ม. กนลํา 1,445,000           1,445,000          1,445,000           1,445,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานโนนแดงนอย ต.โนนแดง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ หวยกวาง 4.50 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ลึกรวม 3.50 ม.ปริมาณ ไมนอยกวา และทําการเกษตร

ดินขุด 45,000 ลบม. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ดินขุดปละ  11,250

ลบ.ม.
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แบบ ผ. 01

141 ขุดลอกลําหวย             ต.หนองโก เพื่อใหราษฎรมี กวาง  80 ม. ยาว 200 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.กระนวน  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. สูง  3  ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

142 ขุดลอกลําหวยเชือก    ต.หนองโก เพื่อใหราษฎรมี กวาง  80 ม. ยาว 200 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.กระนวน  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. สูง  3  ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

143 ขุดลอกลําหวยยาง ต..หวยยาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง  80 ม. ยาว 200 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.กระนวน  จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. สูง  3  ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

144 กอสรางฝายกั้นน้ําประชาอาสา เพื่อใหราษฎรมี กอสรางฝายปละ ไมนอย 500,000             500,000             500,000              500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานตอประดู ม.3 และบานภูถ้ําเมน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ กวา  2  แหง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ม.9 ต.ดูนสาด อ.กระนวน  จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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แบบ ผ. 01

145 กอสรางฝายกั้นน้ําประชาอาสา เพื่อใหราษฎรมี กอสรางฝายปละ ไมนอย 500,000             500,000             500,000              500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานผักแวน ม.8 ต.หนองโก แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ กวา  2  แหง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.กระนวน  จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

146 กอสรางฝายกั้นน้ําประชาอาสา เพื่อใหราษฎรมี กอสรางฝายปละ ไมนอย 500,000             500,000             500,000              500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานคําไฮ ม.3 และบานหนองโก ม.13 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ กวา  2  แหง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.หนองโก อ.กระนวน  จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

147 กอสรางฝายกั้นน้ําประชาอาสา เพื่อใหราษฎรมี กอสรางฝายปละ ไมนอย 500,000             500,000             500,000              500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหวยเชือก ม.4 และบานหวยแสง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ กวา  2  แหง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ม.14  ต.หนองโก อ.กระนวน  การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

จ.ขอนแกน รอยละ 60 อยางเพียงพอ

148 กอสรางฝายกั้นน้ําประชาอาสา เพื่อใหราษฎรมี กอสรางฝายปละ ไมนอย 500,000             500,000             500,000              500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานโนนราศรี  ม.18 ต.หนองโก แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ กวา  2  แหง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.กระนวน  จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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149 กอสรางฝายกั้นน้ําประชาอาสา เพื่อใหราษฎรมี กอสรางฝายปละ ไมนอย 500,000             500,000             500,000              500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานโคกสูง ม.2  ต.หวยยาง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ กวา  2  แหง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.กระนวน  จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

150 กอสรางฝายกั้นน้ําประชาอาสา เพื่อใหราษฎรมี กอสรางฝายปละ ไมนอย 500,000             500,000             500,000              500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานหวยยาง  ม.1   ต.หวยยาง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ กวา  2  แหง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.กระนวน  จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

151 กอสรางฝายกั้นน้ําประชาอาสา เพื่อใหราษฎรมี กอสรางฝายปละ ไมนอย 500,000             500,000             500,000              500,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ในเขต อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ กวา  2  แหง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

152 ขุดลอกลําหวยเสียว บานนาเสียว เพื่อใหราษฎรมี กวาง 80 ม. ยาว 200 ม. 1,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.5 ต.สระแกว อ.เปอยนอย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ สูง 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

153 ขุดลอกหนองโคกทําเล บานหนองนก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 80 ม. ยาว 200 ม. -                       1,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

เขียน ม.10 ต.ขามปอม อ.เปอยนอย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ สูง 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

154 ขุดลอกหนองผือ บานวังผือ ม.9 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 80 ม. ยาว 200 ม. -                       1,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.ขามปอม อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ สูง 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

155 ขุดลอกลําหวยลําพังชู บานขามปอม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 80 ม. ยาว 200 ม. -                       -                       1,000,000           -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.1-บานหินฮาว ม.7 ต.ขามปอม แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ สูง 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

156 กอสรางฝายกักเก็บน้ํา บานวังมวง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 500 ม. -                       -                       -                       1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.1 ตําบลวังมวง อ.เปอยนอย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร
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ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

157 ขุดลอกลําหวยลําพังชู บานหัวฝาย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 80 ม. ยาว 200 ม. -                       -                       -                       1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.3-บานสมปอย ม.2 ต.สระแกว แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ สูง 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางพอเพียง

158 ขุดลอกลําหวยบานโนนเหลื่อม ม.4 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 80 ม. ยาว 200 ม. 1,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.เปอยนอย-ต.ขามปอม อ.เปอยนอย แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ สูง 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางพอเพียง

159 สงเสริมการประกอบอาชีพแบบ เพื่อสงเสริมเกษตร จัดอบรมใหความรูแก 300,000             -                       300,000              -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

เศรษฐกิจพอเพียง อ.เปอยนอย กรในการประกอบ เกษตรกรตามหลัก ใจของผูเขารวม

จ.ขอนแกน อาชีพตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ

ปรัชญาเศรษฐกิจ ปละ 1 ครั้ง

พอเพียง

160 จัดอบรมสงเสริมกลุมอาชีพในเขต เพื่อสงเสริมกลุม จัดอบรมแกกลุมอาชีพ -                       500,000             500,000              -                      รอยละความพึง ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน เกษตรกรในการ ปละ  1  ครั้ง พอใจของผูเขา

ประกอบอาชีพ อบรม
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

161 จัดอบรมสงเสริมการใชปุยชีวภาพ เพื่อใหเกษตรกรมา จัดอบรมแกเกษตรกร 500,000             500,000             500,000              500,000            รอยละความพึง ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

ในเขต อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน ใชปุยชีวภาพเปน ปละ 1  ครั้ง พอใจของผูเขา

การลดตนทุนใน อบรม

การผลิต

162 จัดอบรมอาสาปศุสัตวในเขต เพื่อเพิ่มทักษะให จัดอบรมปละ 1 ครั้ง 300,000             -                       -                       300,000            รอยละความพึงพอ อาสาปศุสัตวไดความรู กองแผนฯ

อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน แกอาสาปศุสัตว ใจของผูเขาอบรม ความชํานาญเพิ่ม

163 ฝกอบรมสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอ เพื่อถายทอดความ จัดฝกอบรม ปละ 1 ครั้ง 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึง ประชาชนสามารถนํา กองแผนฯ

เพียงเพื่อสุขภาพดวยภูมิปญญาทองถิ่น รูกับผูเขารวมโครง พอใจของผูเขา ความรูในทองถิ่นมาดูแล

ภายในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแกน การสืบสานแนวคิด อบรม สุขภาพใหดีขึ้น

เศรษฐกิจพอเพียง

กับภูมิปญญาทอง

ถิ่น

164 ฝกอบรมสงเสริมอาชีพตามแนวทาง เพื่อถายทอดความ จัดฝกอบรม ปละ 1 ครั้ง 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึง ประชาชนสามารถนํา กองแผนฯ

เศรษฐกิจพอเพียง"สืบสานภูมิปญญา รูกับผูเขารวมโครง พอใจของผูเขา ความรูในทองถิ่นมาดูแล

พืชสมุนไพร"ภายในเขต อ.เมือง การสืบสานแนวคิด อบรม สุขภาพใหดีขึ้น

จ.ขอนแกน เศรษฐกิจพอเพียง

กับภูมิปญญาทอง

ถิ่น
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โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

165 ฝกอบรมสงเสริมอาชีพตามแนวทาง เพื่อถายทอดความ จัดฝกอบรม ปละ 1 ครั้ง 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึง ประชาชนสามารถนํา กองแผนฯ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"การแปรรูป รูกับผูเขารวมโครง พอใจของผูเขา ความรูในทองถิ่นมาดูแล

อาหาร"ภายในเขต อ.เมือง จ.ขอนแกน การสืบสานแนวคิด อบรม สุขภาพใหดีขึ้น

เศรษฐกิจพอเพียง

กับภูมิปญญาทอง

ถิ่น

166 กอสรางฝายตามแนวพระราชดําริ เพื่อใหราษฎรมี กวาง  10 ม. ปละ 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ลําหวยมวง ลําหวยนอย ต.บานคอ แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 4 แหง ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.เมือง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

167 ขุดลอกหนองสาธารณะหนองหวาย เพื่อใหราษฎรมี กวาง  20 ม. 1,000,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.โนนทอน อ.เมือง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

168 ขุดลอกหนองสาธารณะหนองหมากงอ เพื่อใหราษฎรมี กวาง  20 ม. -                      1,000,000          -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.โนนทอน อ.เมือง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

169 ขุดลอกหนองสาธารณะหนองกลางฮุง เพื่อใหราษฎรมี กวาง  20 ม. -                      -                      -                       1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.โนนทอน อ.เมือง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

170 ขุดลอกหนองสาธารณะลําหวยไห เพื่อใหราษฎรมี กวาง  20 ม. 1,000,000           -                      -                      -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.โนนทอน อ.เมือง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

171 ขุดลอกหนองสาธารณะหนองคา เพื่อใหราษฎรมี กวาง  20 ม. -                      -                      1,000,000           -                     รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.โนนทอน อ.เมือง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

172 ขุดลอกหนองสาธารณะหนองขาวฟาง เพื่อใหราษฎรมี กวาง  20 ม. -                      -                      -                       1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.โนนทอน อ.เมือง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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แบบ ผ. 01

173 จัดอบรมสงเสริมกลุมอาชีพเกษตรกร เพื่อสงเสริมกลุม จัดอบรมแกกลุมอาชีพ 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึง ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

ในเขต  อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน เกษตรกรในการ ปละ  1  ครั้ง พอใจของผูเขา

ประกอบอาชีพ อบรม

174 จัดอบรมสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอ เพื่อสงเสริมกลุม จัดอบรมแกกลุมอาชีพ 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึง ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

เพียงในเขต อ.กระนวน  จ.ขอนแกน เกษตรกรในการ ปละ  1  ครั้ง พอใจของผูเขา

ประกอบอาชีพ อบรม

175 จัดอบรมสงเสริมการเกษตรปลอดสาร เพื่อสงเสริมใหกุลม จัดอบรมแกกลุมเกษตร 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึง ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กองแผนฯ

ในเขต อ.กระนวน จ.ขอนแกน เกษตรกรลดการ ปละ  1  ครั้ง พอใจของผูเขา

ใชสารเคมี อบรม

176 ตนน้ํา หรือฝายหินทิ้ง (Check Dam) ความรูความเขาใจ ประชาชน และจัดทํา 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          ในพื้นที่ไมนอยกวา รวมดูแลรักษาสิ่งแวด กองแผนฯ

แบบประชาอาสา การอนุรักษทรัพยา ฝายตนน้ําหรือฝายหิน ปละ 840ครัวเรือน ลอมชุมชนเพิ่มขึ้น

กรดิน น้ํา และปาไม ทิ้ง ปละ 10 รุน และ ไดใชประโยชน

ลดปญหาภัยแลง สรางฝายปละไมนอยกวา

28 แหง
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แบบ ผ. 01

177 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อเสริมสรางองค จัดอบรมใหความรูแก 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          จํานวนครัวเรือน ประชาชนเขามามีสวน กองแผนฯ

ในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํา ความรูใหแกประชา ประชาชนในการจัดการ ในพื้นที่ไมนอยกวา รวมดูแลรักษาสิ่งแวด

จังหวัดขอนแกน ชนเขามามีสวนรวม พื้นที่ชุมน้ํา ปละ 2 รุน ปละ 300ครัวเรือน ลอมเพิ่มขึ้น

อนุรักษฟนฟูพื้นที่ ไดใชประโยชน

ชุมน้ํา

178 เยาวชนอนุรักษแหลงน้ํา เพื่อใหความรูดาน จัดอบรมสรางจิตสํานึก 250,000             250,000             250,000              250,000            จํานวนผูผานการ เกิดเครือขายกลุม กองแผนฯ

การดูแลเฝาระวัง ใหแกเยาวชนที่อยูในพื้น อบรมไมนอยกวา เยาวชนรักษสายน้ํา

คุณภาพแหลงน้ํา ที่ใกลกับแหลงน้ํา ปละ 100 คน เพิ่มขึ้น

และสรางเครือขาย ธรรมชาติ

แกเยาวชนที่อยูใกล

แหลงน้ําธรรมชาติ

179 อําเภอตนแบบการบริหารจัดการน้ํา เพื่อใหประชาชนมี จัดอบรมและทําฝาย 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          จํานวนครัวเรือน ประชาชนเขามามีสวน กองแผนฯ

ความรูความเขาใจ ตนน้ําหรือฝายหินทิ้ง ในพื้นที่ไมนอยกวา รวมดูแลรักษาสิ่งแวด

การอนุรักษทรัพยา ปละ 4 แหง ปละ 120ครัวเรือน ลอมเพิ่มขึ้น

กรดิน น้ําและปาไม ไดใชประโยชน

เพื่อลดปญหาภัยแลง

และเพิ่มความชุมชื้น

ใหกับพื้นปา
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แบบ ผ. 01

180 คายเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อใหเยาวชนมี จัดอบรมสรางจิตสํานึก 250,000             250,000             250,000              250,000            จํานวนผูผานการ เยาวชนเกิดจิตสํานึก กองแผนฯ

ความรูความเขาใจ การมีสวนรวมอนุรักษ อบรมไมนอยกวา และเขามีสวนรวมดูแล

ในการอนุรักษฟนฟู สิ่งแวดลอม จ.ขอนแกน ปละ 100 คน รักษาสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

181 อบจ.รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว เพื่อสรางการมีสวน จัดอบรมสรางจิตสํานึก 200,000             200,000             200,000              200,000            จํานวนพื้นที่ปา ประชาชนเกิดจิตสํานึก กองแผนฯ

รวมของประชาชน การมีสวนรวมอนุรักษ เพิ่มขึ้นปละ 2 ในการอนุรักษสิ่งแวด

ในการลดภาวะ สิ่งแวดลอมและปลูกปา แหง ลอมและมีพื้นที่ปาเพิ่ม

โลกรอน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ขึ้น

จ.ขอนแกน

182 บูรณาการความรวมมือภาครัฐ เอกชน เพื่อสรางจิตสํานึก จัดอบรม สรางจิตสํานึก 400,000             400,000             400,000              400,000            จํานวนผูผานการ ประชาชนเกิดจิตสํานึก กองแผนฯ

ชุมชนทองถิ่น เพื่อการอนุรักษและ ใหประชาชนตระ การมีสวนรวมอนุรักษ อบรมไมนอยกวา และเขามีสวนรวมในการ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด หนักถึงการมีสวน สิ่งแวดลอมใหกับประชา ปละ 180 คน ดูแลรักษาปาชุมชน

ลอมจังหวัดขอนแกน รวมในการอนุรักษ ชนจังหวัดขอนแกน เพิ่มขึ้น

ฟนฟู ดูแลรักษา

ปาไม 
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แบบ ผ. 01

183 สงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพื่อสงเสริมการ จัดอบรมและตั้งศูนยสวน 500,000             500,000             500,000              500,000            มีการจัดตั้งศูนย สามารถอนุรักษพันธุ กองแผนฯ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ อนุรักษพันธุกรรม พฤกษศาสตรในโรงเรียน สวนพฤกษศาสตร กรรมพืชในทองถิ่นไมให

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช พืชในทองถิ่นไมให เพื่ออนุรักษพันธุกรรม ปละ 2 แหง สูญพันธุ

กุมารี สูญพันธุ และสนอง พืชทองถิ่นไมใหสูญพันธุ

พระราชดําริโครง

การอนุรักษพันธุ

กรรมพืช

184 สงเสริมการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ  -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มพื้นที่สีเขียว 200,000             200,000             200,000              200,000            รอยละของ  -มีพื้นที่ปาที่เพิ่มขึ้น กองแผนฯ

และปลูกปาทดแทน ปาเสื่อมโทรม และ การดําเนินงาน

เพื่อเปนพื้นที่ ปาชุมชน จํานวน 200

ลดโลกรอน ไร

185 ทําฝายแบบประชาอาสา  -เพื่อกักเก็บน้ําไว ลําหวยบา บานขามเรียน -                       500,000             500,000              500,000            รอยละของ  -ประชาชนในพื้นที่ได กองแผนฯ

ใชในการเกษตร และบานดูโพธิ์ตาก การดําเนินงาน ใชประโยชนจากฝาย

และเลี้ยงสัตวใน ลําหวยกอบง บานกอบง กักเก็บน้ํา

ชวงฤดูแลง ต.บานไผ อ.บานไผ
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แบบ ผ. 01

186 ขุดลอกกําจัดวัชพืชแหลงน้ําสาธารณะ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 50 ม. ยาว 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

แกงกุดโดก ต.บานโตน อ.พระยืน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 3,000 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

187 กอสรางฝายหินทิ้งในเขต เพื่อใหราษฎรมี กวาง  10 ม. จํานวน 2,500,000           2,500,000          2,500,000           2,500,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 40 แหง โดยดําเนิน ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค การปละ 10 แหง ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

188 ขุดสระน้ําขนาดเล็กเพื่อการเกษตร เพื่อใหราษฎรมี จํานวน 100 บอ โดย 700,000             700,000             700,000              700,000            รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ดําเนินการปละ 25 บอ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

รอยละ 60 อยางเพียงพอ

189 ขุดลอกลําหวยโสกปลาดุกตอนบน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 800 ม. 463,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

บานเหมือดแอ ม.7,16 ต.บานเม็ง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ปริมาตรดินขุดไมนอย ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค กวา 12,500 ลบ.ม. ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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190 ขุดลอกลําหวยผักหนาม บานดอนโมง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 13 ม. ยาว 1,000 463,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.8 ต.จระเข-บานกงเกา ม.1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ปริมาตรดินขุดไมนอย ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.บานกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค กวา 12,500 ลบ.ม. ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

191 ขุดลอกลําหวยวังกุง บานหนองสระ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 13 ม. ยาว 1,000 463,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.4 ต.บานกง-บานสงวนภูเม็ง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ปริมาตรดินขุดไมนอย ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค กวา 12,500 ลบ.ม. ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

192 ขุดลอกลําหวยขมิ้น บานหนองนางวงษ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 800 463,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.ยางคํา อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ปริมาตรดินขุดไมนอย ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค กวา 12,500 ลบ.ม. ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

193 ขุดลอกลําหวยยาง บานดอนแขม เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 800 463,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.4 ต.ยางคํา อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ปริมาตรดินขุดไมนอย ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค กวา 12,500 ลบ.ม. ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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194 ขุดลอกลําหวยงิ้ว บานนางิ้ว ม.5 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 800 463,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.ยางคํา อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ปริมาตรดินขุดไมนอย ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค กวา 12,500 ลบ.ม. ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

195 ขุดลอกลําหวยกุดพริก บานหัวนา เพื่อใหราษฎรมี กวาง 15 ม. ยาว 800 463,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.2 ต.จระเข อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ปริมาตรดินขุดไมนอย ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค กวา 12,500 ลบ.ม. ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

196 ขุดลอกลําหวยกุดโจด ชวงบานโนนทัน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 14 ม. ยาว 1,400 463,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.1 ต.โนนทัน - ต.โนนสะอาด แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ปริมาตรดินขุดไมนอย ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค กวา 12,500 ลบ.ม. ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

197 ขุดลอกลําหวยมวง ชวงบานรองสมอ เพื่อใหราษฎรมี กวาง 14 ม. ยาว 1,400 463,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.10-บานหวยมวง ม.9 ต.โนนทัน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ปริมาตรดินขุดไมนอย ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

เชื่อม ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ การอุปโภค บริโภค กวา 12,500 ลบ.ม. ไมนอยกวา และทําการเกษตร

จ.ขอนแกน และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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198 ขุดลอกลําหวยบุนา ชวงบานเปอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 14 ม. ยาว 1,400 463,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.5 ต.โนนทัน - ต.โนนสะอาด แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ปริมาตรดินขุดไมนอย ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค กวา 12,500 ลบ.ม. ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

199 ขุดลอกลําหวยจันทรเพ็ญ ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 800 463,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

หนองสระ ม.4 ต.บานกง - บานสะอาด แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ปริมาตรดินขุดไมนอย ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ม.7 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ การอุปโภค บริโภค กวา 12,500 ลบ.ม. ไมนอยกวา และทําการเกษตร

จ.ขอนแกน และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

200 ขุดลอกลําหวยยาง ชวงบานทาลี่ ม.7 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 17 ม. ยาว 900 463,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.บานกง - บานสะอาด ม.7 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ปริมาตรดินขุดไมนอย ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค กวา 12,500 ลบ.ม. ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

201 ขุดลอกลําหวยเสือเฒาชวงบานสําโรง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 17 ม. ยาว 750 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.1 ต.สําโรง - บานโคกสูง ม.8 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.หนองเม็ก อ.หนองสองหอง การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

จ.ขอนแกน และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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202 ขุดลอกหนาฝายบานโคกสูง ม.8 เพื่อใหราษฎรมี ขนาด 80x100 ม. ลึก 1,900,000           -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.หนองเม็ก อ.หนองสองหอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ อีก 4 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

203 ขุดลอกลําหวยบะหมุบ บานหนอง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 17 ม. ยาว 900 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

คลองนอย ม.4 ต.วังหิน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

204 ขุดลอกลําหวยเสือเตน บานโนนชาด เพื่อใหราษฎรมี กวาง 17 ม. ยาว 900 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.5 ต.หนองสองหอง อ.หนองสองหอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

205 ขุดลอกลําหวยเสือเฒาบานสําราญนอย เพื่อใหราษฎรมี กวาง 17 ม. ยาว 750 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.2 ต.โนนธาตุ อ.หนองสองหอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ
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206 ขุดลอกลําหวยวังคูณ บานชาด ม.10 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 17 ม. ยาว 750 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.โนนธาตุ - บานหนองเหล็ก ม.1 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.หันโจด อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

207 ขุดลอกลําหวยโกรก บานโกรก  ม.10 เพื่อใหราษฎรมี กวาง 17 ม. ยาว 750 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.ดงเค็ง อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

208 ขุดลอกลําหวยเสือเฒา บานโคกสูง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 17 ม. ยาว 750 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.8 ต.หนองเม็ก  อ.หนองสองหอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

209 ขุดลอกลําหวยตาหยั่ง ชวงบาน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 17 ม. ยาว 750 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

โนนสวาง ม.6 ต.ดอนดั่ง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 475

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลํา เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ดับ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

ที่ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ. 01

210 ขุดลอกลําหวยตาหยั่ง ชวงบานโคกสูง เพื่อใหราษฎรมี กวาง 17 ม. ยาว 750 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.8 ต.หนอเม็ก-บานโนนแต ม.5 แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

ต.โนนธาตุ อ.หนองสองหอง การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

จ.ขอนแกน และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

211 ขุดลอกลําหวยวังคูณ บานหนองเหล็ก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 17 ม. ยาว 750 ม. 500,000             -                       -                       -                      รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ม.1 ต.หันโจด อ.หนองสองหอง แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

212 ขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยน เพื่อใหราษฎรมี กวาง 12 ม. ยาว 2,700 2,000,000           2,000,000          2,000,000           2,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.กุดเพียขอม-ต.ชนบท อ.ชนบท แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ ม. ลึก 3 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

213 ขุดลอกลําหวยซัน-บําหวยแก เพื่อใหราษฎรมี กวาง 18 ม. ยาว 1,000,000           1,000,000          1,000,000           1,000,000          รอยละความพึงพอ ประชาชนมีน้ํา กองแผนฯ

ต.หวยแก - ต.บานแทน อ.ชนบท แหลงกักเก็บน้ําเพื่อ 2,500 ม. ใจของประชาชน อุปโภค บริโภค

จ.ขอนแกน การอุปโภค บริโภค ไมนอยกวา และทําการเกษตร

และการเกษตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

189,413,000      165,888,000      150,830,000       135,753,000     รวม  213  โครงการ
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