




                บัญชีรายละเอียดแนบท้ายญัตติ                                          เอกสารแนบท้าย (ก) หน้า 1 ใน 41 หน้า 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (โอนตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวด เงินเดือน( ฝ่ายประจํา) 
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สํานักปลัดฯ 
   ตั้งไว้ 9,500,000 บาท  (หนา้ 53) 

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
1. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ –  
ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 443,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงับ้านร่องสมอ หมูท่ี่ 10 ตําบลโนนทัน อําเภอหนอง
เรือ - ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง จงัหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,600 
เมตร หนา 0.15 เมตร (เกลี่ยเรียบ) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,862 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

ลําดับที่ 1 โอนลด จํานวน 
 2,000,000.- บาท 
ลําดับที่ 2 โอนลด จํานวน  
1,000,000.- บาท 
ลําดับที่ 3 โอนลด จํานวน  
1,000,000.- บาท  
ลําดับที่ 4 โอนลด จํานวน 
58,026,000.- บาท 
ลําดับที่ 5 โอนลด จํานวน 
2,000,000.- บาท 
ลําดับที่ 6 โอนลด จํานวน 
2,000,000.- บาท 
ลําดับที่ 7 โอนลด จํานวน 
2,500,000.- บาท 
ลําดับที่ 8 โอนลด จํานวน 
5,800,000.- บาท 
ลําดับที่ 9 โอนลด จํานวน 
1,000,000.- บาท 
รวมโอนลด  จํานวนทั้งสิ้น
75,326,000 บาท 
รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จํานวนทัง้สิ้น 75,326,000 บาท 

   

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าวัสดุ 
2. วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น สํานักปลัดฯ 
    ตั้งไว้ 4,000,000 บาท (หน้า 58) 

2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายปากช่องบ้านหนองผือ หมู่ที ่9 ตําบลบ้านผือ - ทางหลวง
ชนบท ขก 4063 อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  จํานวน 463,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงั สายปากช่องบ้านหนองผือ หมูท่ี่ 9 ตําบลบ้านผือ –  
ทางหลวงชนบท ขก 4063 อําเภอหนองเรือ จงัหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,268 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) ช่วงที ่2 
กว้าง 8 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 747 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
รวมความยาว 3,000 เมตร รวมปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 3,015 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าใช้สอย 
3. ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  
   ตั้งไว้ 3,010,000.- บาท (หน้า 55 ข้อ 2) 

3. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองผือ หมู่ที ่6,9 - แหลง่เกษตรภูพานคํา ตําบล 
บ้านผือ อําเภอหนองเรือ- ตําบลโคกงาม อําเภอบ้านฝาง จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 477,000บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6,9 - แหล่งเกษตรภูพานคํา 
ตําบลบ้านผือ อําเภอหนองเรือ - ตําบลโคกงาม อําเภอบ้านฝาง จังหวดัขอนแกน่  ขนาดผิวจราจร
ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมิาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 2,079 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ)  ช่วงที ่2 กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 567 
ลบ.ม. (เกลี่ยเรยีบ) ช่วงที ่3 กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรงัไม่น้อย
กว่า 451 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รวมความยาว 3,500 เมตร รวมปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 3,097 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
แบบเศรษฐกิจพอเพียง ตัง้ไว้ 100,227,000 บาท  
(หน้า 95 ข้อ 2) 
 

4. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพธิต์าก หมู่ที ่4 - บ้านหนองแสง หมู่ที ่2,3 ตําบล 
บ้านผือ - ทางหลวงชนบท ขก 4063 อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 392,000 บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4 - บ้านหนองแสง หมูท่ี่ 2,3 
ตําบลบ้านผือ - ทางหลวงชนบท ขก 4063 อําเภอหนองเรือ จงัหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร  
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 715 ลบ.ม.  
(เกลี่ยเรียบ)  ช่วงที ่2 กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า  
387 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรงัไม่
น้อยกว่า 756 ลบ.ม. (เกลี่ยเรยีบ)  ช่วงที ่4 กว้าง 8 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตร
ลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 684 ลบ.ม. (เกลี่ยเรยีบ) รวมความยาว 2,850 เมตร รวมปรมิาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 
2,542 ลบ.ม. (เกลี่ยเรยีบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 

  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน 
5. อุดหนุนศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา 
 ตามอัธยาศัย อําเภอหนองเรอื ตั้งไว ้2,000,000 บาท 
 (หน้า 133 ข้อ 20) 

5. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านท่าลี ่หมู่ที ่7, บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านกง –  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 225,000 บาท   
    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั บ้านท่าลี่ หมูท่ี่ 7,บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4  ตาํบล 
บ้านกง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4 เมตร ยาว 2,254 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมิาตรลูกรัง 1,453 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวด เงินเดือน( ฝ่ายประจํา) 
6. เงินเดอืนข้าราชการกองพัสดฯุ ตั้งไว้   
    8,100,000 บาท (หน้า 63 ข้อ 1) 
 

6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านกง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 
ตําบลบ้านผือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จํานวน 500,000 บาท   
    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านกง - บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านผือ อําเภอหนองเรือ จงัหวัดขอนแก่น  ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,419 ลบ.ม. (บดแน่น)  ช่วงที ่2 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,039 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 670  
ลบ.ม. (บดแน่น) รวมความยาว 3,239 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดั
ขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
7. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่
ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร  
ตั้งไว้ 2,507,000 บาท (หน้า 56 ข้อ7) 

7. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 7 ตําบลโนนทอง - ทางหลวงชนบท 
ขก 4061 อําเภอหนองเรือ จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 500,000 บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั บ้านหนองนกเขียน หมูท่ี่ 7 ตาํบลโนนทอง - ทาง
หลวงชนบท ขก 4061 อําเภอหนองเรือ จงัหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,211 
เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,089 ลบ.ม. (บดแน่น) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
หมวดงบกลาง 
8. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
ตั้งไว้ 19,000,000 บาท (หน้า 202) 

8. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6 - แหล่งเกษตรตําบลโนนทอง 
อําเภอหนองเรือ - ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 500,000 บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั บ้านหนองเขือ่นช้าง หมูท่ี่ 6 – แหล่งเกษตรตําบล 
โนนทอง อําเภอหนองเรือ - ตาํบลหนองกงุธนสาร อําเภอภูเวยีง จงัหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,211 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,089 ลบ.ม. (บดแน่น) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
หมวดงบกลาง 
9. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ ตั้งไว้ 3,500,000 บาท (หน้า 201) 
 

9. ค่าขุดลอกลาํห้วยบุหรี่ บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตําบลนาแพง และตําบลบ้านโคก อําเภอ 
โคกโพธิ์ไชย จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 500,000 บาท   
    เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยบุหรี่ บ้านแกง้คร้อ หมู่ที่ 2 ตําบลนาแพง และตําบลบ้านโคก 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 905 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 14,620 ลบ.ม. พรอ้มเกลี่ยตกแต่งคันคู รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

 10. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านใหม่ - ตําบลดงลาน 
อําเภอสีชมพู จงัหวัดขอนแก่น (ช่วงที ่2) จํานวน 200,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านใหม่ - ตําบลดง
ลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 978 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  



                                                     4                                                                 เอกสารแนบท้าย (ก) หน้า 41 ใน 41 หน้า 
 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
 11. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท – บ้าน

ละว้า หมู่ที่ 6 ตําบลเมืองเพยี อําเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 430,000 บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตําบลศรีบุญเรือง – บ้านละว้า
หมู่ที่ 6 ตําบลเมืองเพยี อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,250 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไมน่้อยกว่า 1,451 ลบ.ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  12. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2233 - โคกบักเหลื่อม  
หมู่ที่ 1 ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ่ จงัหวัดขอนแก่น จาํนวน 299,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2233 - โคกบัก
เหลื่อม หมู่ที่ 1 ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ ่จังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,870 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  13. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 8 ตําบลแดงใหญ่ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 480,000 บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองหลุบ หมูท่ี่ 8 ตําบลแดงใหญ ่- ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อาํเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,365 เมตร หนา 0.15 เมตร (เกลี่ยเรียบ) ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.15 
เมตร (เกลี่ยเรียบ) หรอืมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,949 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

  14. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 7 ตําบลแดงใหญ่ - ถนนโคลัมโบ 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จํานวน 479,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองหลุบ หมูท่ี่ 7 ตําบลแดงใหญ ่- ถนน
โคลัมโบ อําเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.15 
เมตร (เกลี่ยเรียบ) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรงั ไม่น้อยกว่า 2,941 ลบ.ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  15. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองปิง หมู่ที่ 10 ตําบลสาวะถี - ตําบลบ้านค้อ 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จํานวน 495,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองปิง หมู่ที่ 10 ตําบลสาวะถี - ตําบล
บ้านค้อ อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,825 เมตร หนา 0.15 
เมตร (เกลี่ยเรียบ) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 3,040 ลบ.ม. รายละเอยีดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

  16. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนรัง หมู่ที ่16 ตําบลสาวะถ ี- ทางลาดยาง  
(สาย บ.โนนกู่ - บ.ป่าหวายนั่ง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จํานวน 492,000 บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนรัง หมูท่ี่ 16 ตําบลสาวะถี – ทาง 
ลาดยาง (สาย บ.โนนกู่ - บ.ป่าหวายนั่ง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ยาว 3,800 เมตร หนา 0.15 เมตร (เกลี่ยเรียบ) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกวา่  
3,021 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 

  

  17. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองตาไก ้หมู่ที่ 1,17 ตําบลสาวะถี – ตําบล 
บ้านทุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จํานวน 495,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1,17 ตําบลสาวะถี - 
ตําบลบ้านทุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,825 เมตร หนา 
0.15 เมตร (เกลี่ยเรียบ) ลาดเอียง 1:2 หรือมปีริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 3,040 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  18. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกถนนลาดยาง (สาย บ.หนองกอย - บ.หนองปิง) - 
บ้านงิ้ว หมู่ที่ 9 ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จํานวน 495,000 บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายแยกถนนลาดยาง (สาย บ.หนองกอย –  
บ.หนองปิง) - บ้านงิ้ว หมูท่ี่ 9 ตําบลสาวะถี อาํเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง  
5 เมตร ยาว 3,825 เมตร หนา 0.15 เมตร (เกลี่ยเรียบ) ลาดเอียง 1:2 หรือมปีริมาตรลูกรงัไม่น้อย
กว่า 3,040 ลบ.ม. รายละเอยีดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  19. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที ่8 ตําบลสาวะถี - ถนนลาดยาง  

(สาย บ.ม่วง - บ.สาวะถี) อําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 479,000 บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรงั สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 8 ตําบลสาวะถี -ถนนลาดยาง
(สาย บ.ม่วง - บ.สาวะถี) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,700 
เมตร หนา 0.15 เมตร (เกลี่ยเรียบ) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,941 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  20. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านงิว้ หมู่ที่ 9,19 ตําบลสาวะถี - บ้านม่วง หมู่ที ่13,14
ตําบลบ้านทุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  จํานวน 485,000 บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 9,19 ตําบลสาวะถี - บ้านม่วง  
หมู่ที่ 13,14 ตําบลบ้านทุ่ม อําเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 3,750 
เมตร หนา 0.15 เมตร (เกลี่ยเรียบ) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,981 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  21. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโต้น ตําบลบ้านโต้น - ตําบลพระบุ อําเภอพระยนื 
จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 500,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง บ้านโต้น ตําบลบ้านโต้น - ตําบลพระบุ อําเภอ 
พระยืน จงัหวัดขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,630 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,090 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
ขอนแก่น 

  

  22. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนบ่อ ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 500,000 บาท   
      เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง บ้านโนนบ่อ ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - อําเภอ
บ้านฝาง จังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,630 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,090 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
ขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  23. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านขามป้อม ตําบลขามป้อม - ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 500,000 บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง บ้านขามป้อม ตําบลขามป้อม - ตําบลพระบุ อําเภอ
พระยืน จงัหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,630 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมี
ปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,090 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
ขอนแก่น 

  

  24. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโต้น ตําบลบ้านโต้น - บ้านท่างาม ตําบลพระบุ อําเภอ
พระยืน จังหวดัขอนแก่น  จํานวน 500,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง บ้านโต้น ตําบลบ้านโต้น - บ้านท่างาม ตําบลพระบุ 
อําเภอพระยืน จังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,630 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 2,090 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดั
ขอนแก่น 

  

  25. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหัน ตําบลพระบุ อาํเภอพระยืน - อําเภอมัญจาครีี 
จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 500,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง บ้านหัน ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน – อําเภอ 
มัญจาคีร ีจังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 2,630 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,090 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  

  26. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาลอ้ม ตําบลพระยืน - ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 500,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง บ้านนาล้อม ตําบลพระยืน - ตําบลหนองแวง อําเภอ
พระยืน จงัหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,630 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมี
ปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,090 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
ขอนแก่น 

  



                                                     8                                                                 เอกสารแนบท้าย (ก) หน้า 41 ใน 41 หน้า 
 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  27. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองจิก ตําบลหนองแวง – ตําบลพระยืน อําเภอ 

พระยืน จังหวดัขอนแก่น จํานวน 500,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง บ้านหนองจิก ตําบลหนองแวง - ตําบลพระยืน 
อําเภอพระยืน จังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,630 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 2,090 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดั
ขอนแก่น 

  

  28. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโจดใหญ่ ตําบลบ้านโต้น - ตําบลหนองแวง อําเภอ 
พระยืน จังหวดัขอนแก่น  จํานวน 500,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง บ้านโจดใหญ่ ตําบลบ้านโต้น - ตําบลหนองแวง 
อําเภอพระยืน จังหวดัขอนแกน่  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,630 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 2,090 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดั
ขอนแก่น 

  

  29. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหินเหิบ ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 500,000 บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง บ้านหินเหิบ ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - อําเภอ
บ้านฝาง จังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,630 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,090 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
ขอนแก่น 

  

  30. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองหญ้าข้าวนก ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน - 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จํานวน 500,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง บ้านหนองหญ้าข้าวนก ตําบลหนองแวง อําเภอพระ
ยืน - อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,630 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 2,090 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดั
ขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  31. ค่าขุดลอกลําห้วยอีโซ บ้านหญ้าคา หมู่ที ่5 ตําบลเมืองพล - บ้านเพ็กน้อย หมู่ที ่5 ตําบล

โสกนกเต็น อําเภอพล จงัหวัดขอนแก่น  จํานวน 500,000 บาท   
      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยอีโซ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตําบลเมืองพล - บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 
ตําบลโสกนกเตน็ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 505 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 
1 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดนิขุด 
ไม่น้อยกว่า 14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 

  

  32. ค่าขุดลอกลําห้วยตําแย บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตําบลเมืองพล - เขตตําบลหนองแวงโสกพระ 
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 500,000 บาท   
      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยตําแย บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตําบลเมืองพล - เขตตําบลหนองแวง
โสกพระ อําเภอพล จังหวดัขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 526 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 0.50 
เมตร ต้องการขดุให้ลึกจากเดิม 3 เมตร ลาดเอยีง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไมน่้อย
กว่า 14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

  33. ค่าขุดลอกลําห้วยแอก บ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตําบลหนองแวงโสกพระ - บ้านหันใหญ่  
หมู่ที่ 6 ตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น  จํานวน 500,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยแอก บ้านหนัน้อย หมู่ที่ 10 ตําบลหนองแวงโสกพระ- บ้านหันใหญ่ 
หมู่ที่ 6 ตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวดัขอนแก่น ขนาดกว้าง 34 เมตร ยาว 270 เมตร ลึกเดิมโดย
เฉลี่ย 1.50 เมตร ต้องการขุดลอกให้ลึกจากเดมิ 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  

  34. ค่าขุดลอกลําห้วยโจด (ตอนบน) บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตําบลโนนข่า - บ้านโคกกุง หมู่ที่ 11 
ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 500,000 บาท   
      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยโจด (ตอนบน) บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ 8 ตําบลโนนข่า - บ้านโคกกุง 
หมู่ที่ 11 ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล จงัหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 505 เมตร 
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  35. ค่าขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว บ้านโคกไม้งาม หมู่ที ่7 ตําบลหนองมะเขือ - เขตตําบลโคกสง่า 

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น  จํานวน 500,000 บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว บา้นโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตําบลหนองมะเขอื – เขตตําบล 
โคกสง่า อําเภอพล จังหวดัขอนแก่น ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 505 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร 
ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปรมิาตรดินขุดไม่นอ้ยกว่า 
14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  36. ค่าขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว บ้านหนองไผ ่หมู่ที ่6 ตําบลโคกสง่า - เขตตําบลทางขวาง 
อําเภอแวงน้อย จงัหวัดขอนแก่น  จํานวน 500,000 บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสง่า - เขตตาํบลทาง
ขวาง อําเภอแวงน้อย จังหวดัขอนแก่น  ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 505 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย  
1 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดนิขุด 
ไม่น้อยกว่า 14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 

  

  37. ค่าขุดลอกลําห้วยโสกคอม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสง่า - เขตตําบลแวงน้อย อําเภอ
แวงน้อย จังหวดัขอนแก่น จํานวน 500,000 บาท   
    เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยโสกคอม บ้านหนองไผ่ หมูท่ี่ 6 ตําบลโคกสง่า - เขตตําบลแวงน้อย 
อําเภอแวงน้อย จังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 505 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร 
ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอยีง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปรมิาตรดินขุดไม่นอ้ยกว่า 
14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  38. ค่าขุดลอกลําห้วยบ่อ บ้านบ่อตะครอง หมู่ที่ 3 ตําบลโนนข่า - เขตตําบลหนองแวงโสกพระ 
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 500,000 บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยบ่อ บ้านบอ่ตะครอง หมู่ที ่3 ตําบลโนนข่า - เขตตําบลหนองแวง
โสกพระ อําเภอพล จังหวดัขอนแก่น ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 505 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร 
ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปรมิาตรดินขุดไม่นอ้ยกว่า 
14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  39. ค่าขุดลอกลําห้วยกุดปลาจ่อย บ้านโนนเมือง หมู่ที ่8 ตําบลโนนข่า - เขตตําบลหนองมะเขือ 

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 500,000 บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยกดุปลาจ่อย บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตําบลโนนข่า - เขตตาํบลหนอง
มะเขือ อําเภอพล จังหวดัขอนแก่น ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 505 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร 
ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปรมิาตรดินขุดไม่นอ้ยกว่า 
14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  40. ค่าขุดลอกลําห้วยแอก (ตอนบน) บ้านหนองแวง หมู่ที ่3 - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตําบลโจด
หนองแก - เขตตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 500,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยแอก (ตอนบน) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 
ตําบลโจดหนองแก - เขตตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวดัขอนแก่น ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 
505 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ตอ้งการขดุให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 
3.50 เมตร ปรมิาตรดินขุดไม่นอ้ยกว่า 14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  41. ค่าขุดลอกลําห้วยบะตาจา่ บ้านเตาเหลก็ หมู่ที่ 5 ตําบลโจดหนองแก - บ้านหัวคู หมู่ที่ 6 
ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 500,000 บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยบะตาจ่า บา้นเตาเหล็ก หมูท่ี่ 5 ตําบลโจดหนองแก - บ้านหัวคู หมู่
ที่ 6 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวดัขอนแก่น ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 505 เมตร ลึกเดิมโดย
เฉลี่ย 1 เมตร ตอ้งการขดุให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอยีง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  42. ค่าขุดลอกลําห้วยคลองแฮด บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที ่8 ตําบลโจดหนองแก - เขตตําบลโสกนก
เต็น อําเภอพล จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 500,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยคลองแฮด บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 ตําบลโจดหนองแก - เขตตําบล
โสกนกเต็น อําเภอพล จังหวดัขอนแก่น ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 505 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 
เมตร ตอ้งการขดุให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  43. ค่าขุดลอกลําห้วยอหีลอด บ้านโสกขามน้อย หมู่ที ่7 ตําบลโสกนกเต็น - เขตตําบลวังหิน 

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 500,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยอีหลอด บ้านโสกขามน้อย หมู่ที่ 7 ตําบลโสกนกเต็น - เขตตําบลวัง
หิน อําเภอพล จังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 570 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอยีง 1:1.5 รวม 3.50 เมตร ปริมาตรดนิขุดไม่น้อยกว่า 
14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  44. ค่าขุดลอกลําห้วยไทร บ้านวังทอง หมู่ที ่2 ตําบลวังหิน - เขตตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน่  จํานวน 500,000 บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยไทร บ้านวังทอง หมูท่ี่ 2 ตําบลวังหิน - เขตตาํบลโสกนกเต็น 
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 490 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอยีง 1:1.5 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไมน่้อย
กว่า 14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

  45. ค่าขุดลอกลําห้วยเสือเต้น บ้านหนองสรวง หมู่ที ่11 ตําบลดงเค็ง - เขตตําบลหนองสองห้อง 
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จํานวน 500,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยเสือเต้น บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตําบลดงเค็ง - เขตตําบลหนอง
สองห้อง อําเภอหนองสองห้อง จังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 446 เมตร ลึกเดิมโดย
เฉลี่ย 0.50 เมตร ต้องการขุดใหล้ึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอยีง 1:1.5 เมตร รวมลึก 3 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  

  46. ค่าขุดลอกลําห้วยมะเฟือง บ้านโคกล่าม หมู่ที ่6 ตําบลหนองสองหอ้ง - ตําบลดงเค็ง อําเภอ
หนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแกน่  จํานวน 500,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยมะเฟือง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 6 ตําบลหนองสองห้อง - ตําบลดงเค็ง 
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 505 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย  
1 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดนิขุด 
ไม่น้อยกว่า 14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  47. ค่าขุดลอกลําห้วยวังคูณ บ้านโนนกราด หมู่ที่ 13 ตําบลหนองสองหอ้ง - เขตตําบลหันโจด 

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จํานวน 500,000 บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยวงัคูณ บ้านโนนกราด หมูท่ี ่13 ตําบลหนองสองห้อง - เขตตําบล
หันโจด อําเภอหนองสองห้อง จังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 505 เมตร ลึกเดิมโดย
เฉลี่ย 1 เมตร ตอ้งการขดุให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอยีง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตร 
ดินขุดไม่น้อยกว่า 14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  48. ค่าขุดลอกลําห้วยนาคจาม บ้านขาม หมู่ที่ 14 ตําบลหนองสองห้อง อาํเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแกน่ - เขตอําเภอประทาย จังหวดันครราชสีมา จํานวน 500,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยนาคจาม บา้นขาม หมู่ที่ 14 ตําบลหนองสองห้อง อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวดัขอนแก่น - เขตอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว  
570 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ตอ้งการขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวม  
3.50 เมตร ปรมิาตรดินขุดไม่นอ้ยกว่า 14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  49. ค่าขุดลอกลําห้วยโจด บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตําบลโนนข่า - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 12 
ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล จงัหวัดขอนแก่น  จํานวน 500,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยโจด บ้านหว้ยโจด หมู่ที่ 1 ตําบลโนนข่า - บ้านหนองหญ้าปล้อง  
หมู่ที่ 12 ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 446 เมตร 
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร ตอ้งการขดุให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอยีง 1:1.5 เมตร รวมลึก  
3 เมตร ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวดัขอนแกน่ 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  50. ค่าขุดลอกลําห้วยหินกอง บ้านบูรณะ หมู่ที่ 8 ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล จงัหวัดขอนแก่น 

- เขตอําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 500,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยหินกอง บ้านบูรณะ หมู่ที่ 8 ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล จังหวดั
ขอนแก่น - เขตอําเภอบัวลาย จังหวดันครราชสีมา ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 446 เมตร ลึกเดิม 
โดยเฉลี่ย 0.50 เมตร ตอ้งการขดุให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 เมตร รวมลึก 3 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  

  51. ค่าขุดลอกลําห้วยวังแสง บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตําบลหนองมะเขอื อาํเภอพล จงัหวดั
ขอนแก่น – อําเภอบัวลาย จงัหวัดนครราชสีมา จํานวน 500,000 บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยวงัแสง บ้านป่าพร้าว หมูท่ี ่6 ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล 
จังหวดัขอนแกน่ - อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 570 เมตร ลึกเดิม
โดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ตอ้งการขดุให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวม 3.50 เมตร ปรมิาตร 
ดินขุดไม่น้อยกว่า 14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  52. ค่าขุดลอกลําห้วยโจด บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตําบลหนองมะเขอื - เขตตําบลโนนข่า  
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 500,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยโจด บ้านปา่พร้าว หมู่ที่ 6 ตําบลหนองมะเขือ - เขตตําบลโนนข่า 
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 446 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
14,203 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  53. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหินฮาว หมู่ที่ 7 ตําบลขามป้อม อําเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแกน่ - เขตตําบลหนองแวง อําเภอกุดรัง จังหวดัมหาสารคาม จํานวน 490,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายบ้านหินฮาว หมู่ที่ 7 ตําบลขามป้อม อําเภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตตําบลหนองแวง อําเภอกุดรงั จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร ลูกรังบดอัดแนน่ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
800 ลบ.ม. และดินถมบดอัดแน่นหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,700 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  54. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที ่1  ตําบลขามป้อม อําเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแกน่ - เขตตําบลหนองแวง อําเภอกุดรัง จังหวดัมหาสารคาม จํานวน 490,000 บาท
      เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1  ตําบลขามป้อม อําเภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตตําบลหนองแวง อําเภอกุดรงั จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร ลูกรังบดอัดแนน่ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
800 ลบ.ม. และดินถมบดอัดแน่นหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,700 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  55. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางหลวงทอ้งถิ่น สายบ้านโสกนาค หมู่ที่ 8  ตําบลวังม่วง - 
บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ตําบลสระแก้ว อําเภอเปือยน้อย จังหวดัขอนแก่น จํานวน 495,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง ทางหลวงทอ้งถิ่น สายบ้านโสกนาค หมู่ที่ 8 ตําบล 
วังม่วง - บ้านวังหิน หมูท่ี่ 2 ตําบลสระแก้ว อาํเภอเปือยน้อย จังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร ยาว 2,900 เมตร ลูกรงับดอัดแน่น หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกวา่  
1,726 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 

  

  56. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 7 - บ้านขอนแกน่น้อย หมู่ที่ 5 ตําบล
เปือยน้อย - เขตตําบลสระแก้ว อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 495,000 บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง สายบ้านหวัขัว หมูท่ี่ 7 - บ้านขอนแก่นน้อย หมู่ที่ 5  
ตําบลเปือยน้อย - เขตตําบลสระแก้ว อําเภอเปือยน้อย จงัหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง  
5 เมตร ยาว 3,270 เมตร ลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  
1,710 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 

  

  57. ค่าก่อสร้างพนังกั้นน้ําชีบ้านหนองโจด หมู่ที่ 7 ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 229  จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 498,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนงักั้นน้ําชีบ้านหนองโจด หมูท่ี่ 7 ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีร ี- ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 229 จงัหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 94 เมตร ดนิถมบด
อัดแน่น หนา 3.5 เมตร หรือมปีริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,372 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  58. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแจง้ หมู่ที่ 7 ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี –  

ทช.ขก.4008 จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 498,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรังบ้านแจง้ หมู่ที่ 7 ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี - 
ทช.ขก.4008 จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 2,067 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดั
ขอนแก่น 

  

  59. ค่าขุดลอกห้วยปากดาว บ้านเหล่ากกหุง่ หมู่ที่ 7 ตําบลสวนหม่อน - ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 499,000 บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกหว้ยปากดาว บ้านเหล่ากกหุ่ง หมูท่ี่ 7 ตําบลสวนหม่อน - ตําบลท่าศาลา 
อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  

  60. ค่าขุดลอกห้วยปากดาว บ้านขามป้อม หมู่ที่ 12 ตําบลสวนหม่อน - ตําบลท่าศาลา อาํเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 499,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกห้วยปากดาว บ้านขามป้อม หมู่ที่ 12  ตําบลสวนหม่อน - ตําบลท่าศาลา 
อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  

  61. ค่าขุดลอกลําห้วยซับม่วง บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตําบลคําแคน – ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี จงัหวัดขอนแก่น จาํนวน 499,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําหว้ยซับม่วง บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตําบลคําแคน – ตําบลท่าศาลา
อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  62. ค่าขุดลอกลําห้วยคําม่วง บ้านคําคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตําบลคําแคน – ตําบลท่าศาลา อําเภอ 

มัญจาคีรี จงัหวัดขอนแก่น จาํนวน 499,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําหว้ยคําม่วง บ้านคําคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตําบลคําแคน – ตําบลท่าศาลา 

อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  

  63. ค่าขุดลอกลําห้วยแลง้ บ้านคําคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตําบลคําแคน – ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 499,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําหว้ยแล้ง บ้านคําคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตําบลคําแคน – ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมีปริมาตรดินขดุ
ไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 

  

  64. ค่าขุดลอกลําห้วยคําม่วง บ้านคําปากดาว หมู่ที่ 5 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี - อาํเภอ
โคกโพธิ์ชัย จงัหวัดขอนแก่น  จํานวน 499,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําหว้ยคําม่วง บ้านคําปากดาว หมูท่ี่ 5 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี - 
อําเภอโคกโพธิช์ัย จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  

  65. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตําบลท่าศาลา อาํเภอมัญจาคีรี –  
ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น  จํานวน 498,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงับ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี 
- ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลูกรังบดอัดแนน่ หนา 
0.20 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  66. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาครีี - 

พื้นที่สวนป่า - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 498,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงับ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10  ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - 
พื้นที่สวนป่า - ทล.2062 จังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลูกรงับด
อัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  67. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 8 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - พื้นที่
สวนป่า - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงับ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 8 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - 
พื้นที่สวนป่า - ทล.2062 จังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลูกรงับด
อัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  68. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดงเคง็ หมู่ที่ 5 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - พื้นที่
สวนป่า - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงับ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - 
พื้นที่สวนป่า - ทล.2062 จังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลูกรงับด
อัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  69. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังแยก ถ.รพช.ขก. 3095 - บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตําบลท่า
ศาลา อําเภอมัญจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงัแยก ถ.รพช.ขก. 3095 - บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 
ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร 
ลูกรังบดอัดแนน่ หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  70. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหัวนากลาง หมู่ที ่9 ตําบลท่าศาลา - พื้นทีส่วนป่า 

อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงับ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตําบลทา่ศาลา - พื้นที่สวนป่า 
อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลูกรังบดอดัแนน่ 
หนา 0.20 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

  71. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหัวนากลาง หมู่ที ่9 ตําบลท่าศาลา - ตําบลโพนเพ็ก 
อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงับ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตําบลทา่ศาลา - ตําบลโพนเพ็ก 
อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลูกรังบดอดัแน่น 
หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

  72. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที ่7 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาครีี - 
พื้นที่สวนป่า - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 498,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงับ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจา
คีรี - พื้นที่สวนป่า - ทล.2062 จังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร 
ลูกรังบดอัดแนน่ หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 

  

  73. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที ่11 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาครีี - 
ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 498,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงับ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจา
คีรี - ทล.2062 จังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลูกรังบดอดัแน่น 
หนา 0.20 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอยีดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  74. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที ่11 ตําบลท่าศาลา – ตําบลโพนเพ็ก

อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงับ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตําบลท่าศาลา – ตําบลโพน

เพ็ก อําเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลูกรงับดอัด
แน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอยีดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  75. ค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอพระ
ยืน จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 450,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีร ี- 
อําเภอพระยืน จังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  76. ค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอพระ
ยืน จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 450,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีร ี- 
อําเภอพระยืน จังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  77. ค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - อาํเภอ
พระยืน จังหวดัขอนแก่น จํานวน 450,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีร ี- 
อําเภอพระยืน จังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  78. ค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านห้วนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอ
พระยืน จังหวดัขอนแก่น จํานวน 450,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านห้วนาเหนือ หมูท่ี่ 6 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - 
อําเภอพระยืน จังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  79. ค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอ

พระยืน จังหวดัขอนแก่น จํานวน 450,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านหัวนากลาง หมูท่ี่ 9 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - 

อําเภอพระยืน จังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  80. ค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 8 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอพระ
ยืน จังหวัดขอนแก่น จํานวน 450,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านโนนงิ้ว หมูท่ี่ 8 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีร ี- 
อําเภอพระยืน จังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  81. ค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 473,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีร ี- 
อําเภอพระยืน จังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  82. ค่าขุดลอกลําห้วยแตง บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 499,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําหว้ยแตง บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมีปริมาตรดินขดุ
ไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 

  

  83. ค่าขุดลอกลําห้วยแตง บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตําบลนาข่า - ตําบลสวนหม่อน อําเภอมัญจา
คีรี จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 499,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําหว้ยแตง บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตําบลนาข่า - ตําบลสวนหม่อน อําเภอ
มัญจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมีปริมาตรดินขดุ
ไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  84. ค่าขุดลอกห้วยนาโน บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 499,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกห้วยนาโน บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม อําเภอ

มัญจาคีร ีจังหวดัขอนแก่น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมีปริมาตรดิน 
ขุดไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  85. ค่าขุดลอกลําห้วยนาโน บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตําบลนาข่า - ตําบลสวนหม่อน  อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 499,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําหว้ยนาโน บ้านหนองโจด หมูท่ี่ 5 ตําบลนาข่า - ตําบลสวนหม่อน  
อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมี
ปรมิาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  

  86. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองก้านเหลอืง หมู่ที่ 2 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 จังหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงับ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 จงัหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,950 เมตร ลูกรงับดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  87. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองก้านเหลอืง หมู่ที่ 2 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี - 
อําเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงับ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที ่2 ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวดัขอนแกน่  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร 
ลูกรังบดอัดแนน่ หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  88. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองก้านเหลอืง หมู่ที่ 2 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม 

อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงับ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตําบลนาข่า – ตําบล 

นางาม อําเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลูกรงับด
อัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  89. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองก้านเหลอืง หมู่ที่ 2 ตําบลนาข่า - ตําบลกุดเค้า 
อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงับ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตําบลนาข่า –  
ตําบลกุดเค้า อาํเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร  
ลูกรังบดอัดแนน่ หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 

  

  90. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรบ้านขามป้อม หมู่ที ่1 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม 
อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตําบลนาข่า –  
ตําบลนางาม อาํเภอมัญจาคีรี จังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 690 เมตร ลูกรงั
บดอัดแน่นหนา 0.20 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 731 ลบ.ม. ดินถมหนา 0.5 เมตร หรอื 
มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,191 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
ขอนแก่น 

  

  91. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี - 
ทล.229 จังหวดัขอนแก่น จํานวน 496,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - ทล.229 จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร ลูกรงับดอัด
แน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 1,548 ลบ.ม. ดินถมบดอัดแน่น หนา 0.1 
เมตร หรือมีปรมิาตรดินถมไม่นอ้ยกว่า 840 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวดัขอนแกน่ 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  92. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรบ้านขามป้อม หมู่ที ่1 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี - 

ทช.ขก.3010 จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 496,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตําบลนาข่า อําเภอ

มัญจาคีรี - ทช.ขก.3010 จังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร ลูกรงั 
บดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,548 ลบ.ม. ดินถมบดอัดแน่น หนา 
0.1 เมตร หรอืมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  93. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรบ้านขามป้อม หมู่ที ่1 ตําบลนาข่า – ตําบลกุดธาตุ
อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 496,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตําบลนาข่า – ตําบล
กุดธาตุ อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร ลูกรงับด
อัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 1,548 ลบ.ม. ดินถมบดอัดแน่น หนา 0.1 
เมตร หรือมีปรมิาตรดินถมไม่นอ้ยกว่า 840 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวดัขอนแกน่ 

  

  94. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี - 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 495,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - อําเภอพระยืน จงัหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,230 เมตร ลูกรัง 
บดอัดแน่นหนา 0.20 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 1,550 ลบ.ม. ดินถมบดอัดแน่น หนา  
0.1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 830 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  95. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม 

อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 495,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านหนองต่อ หมูท่ี่ 3 ตําบลนาข่า - ตําบล

นางาม อําเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,230 เมตร ลูกรงั 
บดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,550 ลบ.ม. ดินถมบดอัดแน่น หนา 
0.1 เมตร หรอืมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 830 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  96. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองต่อ หมู่ที ่3 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาครีี  - 
ทช.ขก.3010 จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 498,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงัสายบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตําบลนาข่า อําเภอ 
มัญจาคีร ี- ทช.ขก.3010 จังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลูกรงั 
บดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

  97. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองต่อ หมู่ที ่3 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาครีี  - 
ทล.2062  จังหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงัสายบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตําบลนาข่า อําเภอ 
มัญจาคีร ี- ทล.2062 จังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลูกรังบด 
อัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ 
แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

  98. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรบ้านนาข่า หมู่ที่ 7 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี - 
ทช.ขก.3010 จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 496,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านนาขา่ หมู่ที่ 7 ตําบลนาข่า อําเภอ 
มัญจาคีรี - ทช.ขก.3010 จังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร ลูกรงั 
บดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,548 ลบ.ม. ดินถมบดอัดแน่น หนา 
0.1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  99. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรบ้านนาข่า หมู่ที่ 7 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี - 

ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 496,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านนาขา่ หมู่ที่ 7 ตําบลนาข่า อําเภอ 

มัญจาคีรี - ทล.2062 จังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร ลูกรังบด 
อัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 1,548 ลบ.ม. ดินถมบดอัดแน่น หนา  
0.1 เมตร หรอืมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  100. ค่าขุดลอกลําห้วยนกเอีย้ง บ้านนาข่า หมู่ที ่7 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 499,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําหว้ยนกเอี้ยง บ้านนาข่า หมู่ที่ 7 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมีปริมาตรดินขดุ
ไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 

  

  101. ค่าขุดลอกลําห้วยนกเอีย้ง บ้านนาข่า หมู่ที ่7 ตําบลนาข่า - ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 499,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําหว้ยนกเอี้ยง บ้านนาข่า หมู่ที่ 7 ตําบลนาข่า - ตําบลกุดเค้า อําเภอ
มัญจาคีร ีจังหวดัขอนแก่น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขดุ
ไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 

  

  102. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที ่9 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจา
คีรี - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านเหล่าใหญ่ หมูท่ี่ 9 ตาํบลนาข่า  
อําเภอมัญจาคีร ี- ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 690 เมตร ลูกรงั 
บดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 731 ลบ.ม. ดินถมหนา 0.5 เมตร หรอื 
มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,191 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
ขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  103. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตําบลนาข่า - ตําบลคําแคน 

อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 496,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงัสายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตําบลนาข่า - 

ตําบลคําแคน อาํเภอมัญจาคีรี จังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร 
ลูกรังบดอัดแนน่ หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,548 ลบ.ม. ดินถมบดอัดแน่น 
หนา 0.1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

  104. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12  ตําบลนาข่า-ตําบลกุดเค้า 
อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านหัวหว้ย หมู่ที่ 12 ตําบลนาข่า- 
ตําบลกุดเค้า อาํเภอมัญจาคีรี จังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 690 เมตร ลูกรัง
บดอัดแน่นหนา 0.20 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 731 ลบ.ม. ดินถมหนา 0.5 เมตร หรอื 
มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,191 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
ขอนแก่น 

  

  105. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี 
- ทล.229 จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 498,000 บาท   
       เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - ทล.229 จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 690 เมตร ลูกรังบดอดัแน่น
หนา 0.20 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 731 ลบ.ม. ดินถมหนา 0.5 เมตร หรือมีปรมิาตร 
ดินถมไม่น้อยกว่า 2,191 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

  106. ค่าขุดลอกลําห้วยวงัหวา้ บ้านหัวหว้ย หมู่ที ่12 ตําบลนาข่า - ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจา
คีรี จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 499,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําหว้ยวงัหว้า บ้านหวัหว้ย หมู่ที่ 12 ตําบลนาข่า - ตําบลกุดเค้า อําเภอ
มัญจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมีปริมาตรดินขดุ
ไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  107. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรบ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี - 

ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 498,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านนาขา่ หมู่ที่ 13 ตําบลนาข่า อําเภอ

มัญจาคีรี - ทล.2062 จังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 690 เมตร ลูกรังบดอัด
แน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 731 ลบ.ม. ดินถมหนา 0.5 เมตร หรอืมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,191 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
ขอนแก่น 

  

  108. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรบ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี - 
ทล.229 จังหวดัขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านนาขา่ หมู่ที่ 13 ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - ทล.229 จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 690 เมตร ลูกรังบดอดัแน่น
หนา 0.20 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 731 ลบ.ม. ดินถมหนา 0.5 เมตร หรือมีปรมิาตร 
ดินถมไม่น้อยกว่า 2,191 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

  109. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรบ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตําบลนาข่า - ตําบลคําแคน 
อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 496,000 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านนาขา่ หมู่ที่ 13 ตําบลนาข่า - ตําบลคําแคน 
อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร ลูกรังบดอดัแน่น 
หนา 0.20 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 1,548 ลบ.ม. ดินถมบดอัดแน่น หนา 0.1 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดั
ขอนแก่น 

  



                                                     29                                                                 เอกสารแนบท้าย (ก) หน้า 41 ใน 41 หน้า 
 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  110. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรบ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตําบลนาข่า - ตําบลกุดเค้า 

อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 496,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านนาขา่ หมู่ที่ 13 ตําบลนาข่า - ตําบล

กุดเค้า อําเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร ลูกรงับด 
อัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 1,548 ลบ.ม. ดินถมบดอัดแน่น หนา  
0.1 เมตร หรอืมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  111. ค่าขุดลอกลําห้วยหนองยาง บ้านนาข่า หมู่ที ่13 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม อําเภอมัญจา
คีรี จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 499,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําหว้ยหนองยาง บ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม 
อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมี
ปริมาตรดินขุดไมน่้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  

  112. ค่าขุดลอกลําห้วยหนองยาง บ้านนาข่า หมู่ที ่7 ตําบลนาข่า - ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 499,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําหว้ยหนองยาง บ้านนาข่า หมู่ที่ 7 ตําบลนาข่า - ตําบลกุดเค้า อําเภอ
มัญจาคีร ีจังหวดัขอนแก่น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขดุ
ไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 

  

  113. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที ่14 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจา
คีรี - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านเหล่าใหญ ่หมูท่ี่ 14 ตําบลนาข่า 
อําเภอมัญจาคีร-ี ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 690 เมตร ลูกรงับด
อัดแน่นหนา 0.20 เมตร หรือมปีริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 731 ลบ.ม. ดินถมหนา 0.5 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,191 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
ขอนแก่น 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  114. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหวายหลืม หมู่ที่ 15 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี - 

ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 498,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงัสายบ้านหวายหลืม หมู่ที่ 15 ตําบลนาข่า อําเภอ

มัญจาคีร ี- ทล.2062 จังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลูกรังบดอัด
แน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอยีดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  115. ค่าขุดลอกลําห้วยเกิง้ต่างคา บ้านหวายหลืม หมู่ที่ 15 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม  อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  จํานวน 499,000 บาท  
       เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยเกิ้งต่างคา บ้านหวายหลืม หมู่ที่ 15 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม 
อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  

  116. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท  
      เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตําบลนาข่า 
อําเภอมัญจาคีร ี- อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 690 เมตร 
ลูกรังบดอัดแนน่หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 731 ลบ.ม. ดินถมหนา 0.5 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,191 ลบ.ม. รายละเอยีดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวดัขอนแกน่ 

  

  117. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรบ้านโนนพันชาติ หมู่ที ่17 ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 17 ตําบลนาข่า 
อําเภอมัญจาคีร ี- ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 690 เมตร ลูกรงั 
บดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 731 ลบ.ม. ดินถมหนา 0.5 เมตร  
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,191 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวดัขอนแกน่ 
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คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  118. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรบ้านโนนพันชาติ หมู่ที ่17 ตําบลนาข่า อําเภอ

มัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านโนนพันชาติ หมู่ที ่17 ตําบลนาข่า 

อําเภอมัญจาคีร ี- อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 690 เมตร 
ลูกรังบดอัดแนน่ หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 731 ลบ.ม. ดินถมหนา 0.5 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,191 ลบ.ม. รายละเอยีดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวดัขอนแกน่ 

  

  119. ค่าขุดลอกลําห้วยวงัหิน บ้านโนนพันชาติ หมู่ที ่17 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จงัหวัดขอนแก่น  จํานวน 499,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําหว้ยวงัหิน บ้านโนนพนัชาติ หมู่ที่ 17 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม  
อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  

  120. ค่าขุดลอกลําห้วยวงัหิน บ้านโนนพันชาติ หมู่ที ่17 ตําบลนาข่า - ตําบลกุดเค้า อําเภอ
มัญจาคีรี จงัหวัดขอนแก่น จาํนวน 499,000 บาท   
      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยวงัหิน บ้านโนนพันชาติ หมูท่ี่ 17 ตําบลนาข่า - ตําบลกุดเค้า 
อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  

  121. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาครีี - ทล.
2062 จังหวัดขอนแก่น จํานวน 495,000 บาท   
       เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงับ้านโพนเพก็ หมู่ที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอ 
มัญจาคีรี - ทล.2062 จังหวดัขอนแก่น ขนาดกว้าง 6.0 เมตร ยาว 1,230เมตร ลูกรงับดอดัแน่น  
หนา 0.20 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 1,550 ลบ.ม. ดินถมบดอัดแน่น หนา 0.1 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 830 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดั
ขอนแก่น 
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  122. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลท่าศาลา 

อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท   
      เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรังบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1  ตําบลโพนเพ็ก – ตําบล 
ท่าศาลา อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลูกรงั 
บดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

  123. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จงัหวัดขอนแก่น จาํนวน 498,000 บาท  
      เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรังบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลนางาม 
อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลูกรังบดอดัแน่น 
หนา 0.20 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอยีดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

  124. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกทางหลวง 2026 ช่วงบ้านโนนสว่าง หมู่ที ่7  ตําบล
นาข่า - ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรังสายแยกทางหลวง 2026 ช่วงบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7  
ตําบลนาข่า – ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,950 เมตร ลูกรังบดอดัแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 2,067 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  125. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 - พื้นที่สวนป่าโคกหมาจอก 
ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 – พื้นที่สวนป่า 
โคกหมาจอก ตาํบลโพนเพ็ก - ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลูกรังบดอัดแนน่ หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
2,067 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 
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  126. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี 

- ถ.รพช.ขก.3115 จังหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท   
       เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม    ถนนลูกรังสายบ้านขามป้อม หมูท่ี่ 10 ตําบลโพนเพ็ก 
อําเภอมัญจาคีร ี- ถ.รพช.ขก.3115 จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร 
ลูกรังบดอัดแนน่ หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 

  

  127. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที ่7 - พื้นที่ป่าโคกหมาจอก  
ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น   จํานวน 498,000 บาท  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 – พื้นที่ป่า 
โคกหมาจอก ตาํบลโพนเพ็ก - ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลูกรังบดอัดแนน่ หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
2,067 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 

  

  128. ค่าขุดลอกลําห้วยฮวก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจา
คีรี จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 499,000 บาท  
       เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําห้วยฮวก บ้านหนองไฮ หมูท่ี่ 5 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลท่าศาลา 
อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมน่้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  

  129. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรสายบ้านขามป้อม หมู่ที ่10 ตําบลโพนเพ็ก –  
ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรสายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตําบลโพนเพ็ก 
- ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร 
ลูกรังบดอัดแนน่ หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแกน่ 
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  130. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรสายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก – บ้าน 

กุดขอนแก่น ตําบลคําแคน อาํเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 498,000 บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรสายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก - 
บ้านกุดขอนแกน่ ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,950 เมตร ลูกรงับดอดัแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 2,067 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  131. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรสายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตําบลโพนเพ็ก - บ้าน
เหล่าใหญ่ ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี จงัหวัดขอนแก่น จาํนวน 498,000 บาท   
       เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรสายบ้านห้วยฮวก หมู่ที ่2 ตําบลโพนเพ็ก  
- บ้านเหล่าใหญ่ ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,950 เมตร ลูกรังบดอดัแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 2,067 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  132. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรสายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที ่1 ตําบลโพนเพ็ก –  
บ้านหนองต่อ ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรสายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที ่1 ตําบลโพนเพ็ก 
 - บ้านหนองต่อ ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,950 เมตร ลูกรงับดอดัแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 2,067 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  133. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหลง่เกษตรสายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9  ตําบลโพนเพ็ก 
 - บ้านกุดขอนแก่น ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น จํานวน 498,000 บาท   
       เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรสายบ้านหนองหญา้ปล้อง หมู่ที่ 9 ตําบล
โพนเพ็ก - บ้านกุดขอนแก่น ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จงัหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง  
5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลูกรงับดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 2,067 
ลบ.ม. รายละเอยีดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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 134. ค่าขุดลอกลําห้วยหนองเปง บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตําบลท่าศาลา -  ตําบลคําแคน อําเภอ

มัญจาคีรี จงัหวัดขอนแก่น  จํานวน 500,000 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําหว้ยหนองเปง บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตําบลท่าศาลา - ตําบลคําแคน 

อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 496 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,888 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

 

  135. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาครีี - 
ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 498,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงั สายบ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตําบลท่าศาลา อําเภอ 
มัญจาคีรี - ทล.2062 จังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลูกรังบด 
อัดแน่น หนา 0.2 เมตร หรือมปีริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,067 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  136. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนคูณ หมู่ที ่4 ตําบลท่าศาลา - บ้านคําน้อย  
หมู่ที่ 4 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 500,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงั สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตําบลทา่ศาลา –  
บ้านคําน้อย หมู่ที่ 4 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,957 เมตร ลูกรงับดอดัแน่น หนา 0.2 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,074 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
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  137. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนคูณ หมู่ที ่4 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี - 

ทช.ขก.2013 จังหวัดขอนแกน่  จํานวน 500,000 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงั สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตําบลทา่ศาลา อําเภอ

มัญจาคีรี - ทช.ขก.2013 จังหวดัขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,957 เมตร ลูกรงั 
บดอัดแน่น หนา 0.2 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,074 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

  138. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตําบลท่าศาลา - พื้นที่สวนป่า 
อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น   จํานวน 500,000 บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรงัสายบ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตําบลท่าศาลา - พื้นที่
สวนป่า อําเภอมัญจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,647 เมตร ลูกรงับด
อัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,075 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  139. ค่าขุดลอกลําห้วยหนองเปง บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตําบลท่าศาลา - ตําบลโพนเพ็ก อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จาํนวน 387,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําหว้ยหนองเปง บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตําบลท่าศาลา - ตําบลโพนเพ็ก 
อําเภอมัญจาคีร ี จังหวดัขอนแก่น  ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 383 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรือมี
ปริมาตรดนิขุดไม่น้อยกว่า 10,724 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
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  140. ค่าขุดลอกลําห้วยนาโน บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตําบลนาข่า - ตําบลคําแคน อําเภอมัญจา

คีรี  จังหวัดขอนแก่น  จํานวน 500,000 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําหว้ยนาโน บ้านหนองโจด หมูท่ี่ 5 ตําบลนาข่า - ตําบลคําแคน อําเภอ

มัญจาคีร ีจังหวดัขอนแก่น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 496 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมีปริมาตรดินขดุ
ไม่น้อยกว่า 13,888 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 

  

  141. ค่าขุดลอกลําห้วยนาโน บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตําบลนาข่า - ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจา
คีรี จงัหวัดขอนแก่น จํานวน 499,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลําหว้ยนาโน บ้านหนองโจด หมูท่ี่ 5 ตําบลนาข่า - ตําบลโพนเพ็ก 
อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 495 เมตร ขุดลึก 2 เมตร หรอืมี
ปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 13,860 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  

  142. ค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านวัดป่าช้า บ้านโนนพันชาติ หมู่ที ่8 ตําบลนาข่า - ตําบลกุด
เค้า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุถนนลูกรงัสายบ้านวัดป่าช้า บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 8 ตําบลนาข่า – 
ตําบลกุดเค้า อาํเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 988 เมตร ลูกรงั
บดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,245 ลบ.ม. และดินถมบดอัดแน่น  
หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่นอ้ยกว่า 1,363 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

  143. ค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหวายหลืม หมู่ที ่10 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จงัหวัดขอนแก่น จาํนวน 500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุถนนลูกรงัสายบ้านหวายหลืม หมู่ที่ 10 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม 
อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 988 เมตร ลูกรงับดอดัแน่น 
หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 1,245 ลบ.ม. และดินถมบดอัดแน่น หนา 0.20 
เมตร หรือมีปรมิาตรดินถมไม่นอ้ยกว่า 1,363 ลบ.ม. รายละเอยีดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวดัขอนแกน่ 
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  144. ค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที ่9 ตําบลนาข่า - ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจา

คีรี จังหวัดขอนแก่น  จํานวน 500,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุถนนลูกรงัสายบ้านเหล่าใหญ ่หมู่ที่ 9  ตําบลนาข่า - ตําบลกุดเค้า  

อําเภอมัญจาคีร ีจังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,957 เมตร ลูกรังบดอดัแน่น 
หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 2,074 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

  145. ค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอ
พระยืน จังหวดัขอนแก่น จํานวน 500,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงุถนนลูกรงัสายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที ่11 ตําบลนาขา่ อําเภอมัญจาคีรี - 
อําเภอพระยืน จังหวดัขอนแกน่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,472 เมตร ลูกรังบดอดัแน่น 
หนา 0.20 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

  146. ค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 5 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด - 
ทล.2 จังหวัดขอนแก่น จํานวน 491,000 บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรงัสายบ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 5 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้าน
แฮด - ทล.2 จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,750 เมตร ลูกรงับดอดัแน่น  
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 1,372 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

  147. ค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดง หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด - ทล.2 
จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 491,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดง หมูท่ี่ 6 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด –  
ทล.2 จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,750 เมตร ลูกรงับดอัดแน่น หนา  
0.15 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 1,372 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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  148. ค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที ่10 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด - 

อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน่ จํานวน 491,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตําบลโคกสําราญ อําเภอ 
บ้านแฮด - อําเภอพระยืน จงัหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,750 เมตร  
ลูกรังบดอัดแนน่ หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,372 ลบ.ม. รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  149. ค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกสําราญ หมู่ที ่14 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด - 
อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น จํานวน 491,000 บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรงัสายบ้านโคกสําราญ หมู่ที่ 14 ตําบลโคกสําราญ อาํเภอ 
บ้านแฮด - อําเภอมัญจาคีรี จงัหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร  
ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 1,394 ลบ.ม. รายละเอยีดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  150. ค่าปรับปรุงถนนสู่แหลง่เกษตร ถนนแสงอรุณ บ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้าน
ฝาง – อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จํานวน 494,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร ถนนแสงอรณุ บ้านฝาง หมูท่ี่ 2 ตําบลบ้านฝาง 
อําเภอบ้านฝาง –อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
ลูกรังบดอัดแนน่ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 494 ลบ.ม. และดินถมบดอัดแน่น 
หนา 0.30 เมตร หรอืมีปริมาตรดินถมไม่นอ้ยกว่า 1,710 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

  151. ค่าปรับปรุงถนนสู่แหลง่เกษตร บ้านดอนหัน หมู่ที ่9 ตําบลบ้านฝาง อาํเภอบ้านฝาง –  
ทล.12 จังหวัดขอนแก่น จํานวน 494,000 บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านดอนหนั หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง 
– ทล.12 จังหวดัขอนแก่น  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลูกรงับดอัดแน่น หนา 
0.10 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 494ลบ.ม. และ ดินถมบดอดัแน่น หนา 0.30 เมตร  
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,710 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวดัขอนแกน่ 
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  152. ค่าปรับปรุงถนนสู่แหลง่เกษตร บ้านฝาง หมู่ที ่2 ตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง – ทล.12  

จังหวัดขอนแกน่  จํานวน 494,000 บาท   
      เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง  
– ทล.12 จังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลูกรงับดอัดแน่น หนา  
0.10 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 494 ลบ.ม. และดินถมบดอดัแน่น หนา 0.30 เมตร  
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,710 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวดัขอนแกน่ 

  

  153. ค่าปรับปรุงถนนสู่แหลง่เกษตร ถนนเลียบลําห้วยฝายใหม่ บ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านฝาง 
– เขตเทศบาลตําบลแก่นฝาง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จํานวน 494,000 บาท   
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร ถนนเลียบลําห้วยฝายใหม่ บ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตําบล
บ้านฝาง – เขตเทศบาลตําบลแก่นฝาง อําเภอบ้านฝาง จังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง  
4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลูกรงับดอัดแน่นหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  
494 ลบ.ม. และดินถมบดอัดแน่น หนา 0.30 เมตร หรือมีปรมิาตรดินถมไม่นอ้ยกว่า 1,710 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

  

  154. ค่าปรับปรุงถนนสู่แหลง่เกษตร ถนนเลียบบ่อขยะ บ้านฝาง หมู่ที ่9 ตําบลบ้านฝาง อาํเภอ
บ้านฝาง – ทล.12  จังหวัดขอนแก่น  จํานวน 412,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร ถนนเลียบบอ่ขยะ บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านฝาง 
อําเภอบ้านฝาง – ทล.12  จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลูกรัง
บดอัดแน่น หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 415 ลบ.ม. และดินถมบดอดัแน่น  
หนา 0.30 เมตร หรอืมีปริมาตรดินถมไม่นอ้ยกว่า 1,425 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  



                                                     41                                                                 เอกสารแนบท้าย (ก) หน้า 41 ใน 41 หน้า 
 

คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการเดิม คําชี้แจงงบประมาณโครงการที่โอนตั้งจ่ายใหม่ หมายเหตุ 
  155. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงหมายเลข 230 - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 23  

ตําบลศิลา อําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  จํานวน 264,000 บาท   
      เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงหมายเลข 230 - บ้านโนนม่วง 
หมู่ที่ 23 ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,640 เมตร 
ลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 681 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  

 
 

 











รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จํานวน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน และค่าแรงงาน

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด IP Cameras ความละเอียด Full HD 10 ตัว 22,000.00 220,000.00 220,000.00

พร้อมอุปกรณ์

2 เครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ ความจุ 8 TB พร้อมโปรแกรม 1 ชุด 74,000.00 74,000.00 74,000.00

การจัดการกล้องวงจรปิด

3 จอแสดงภาพสี LED ไม่น้อยกว่า 40" พร้อมขาแขวน 2 ชุด 26,000.00 52,000.00 52,000.00

4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA สําหรับสํารองเครื่องบันทึกภาพ 1 เครื่อง 5,000.00 5,000.00 5,000.00

5 ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27 U พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้ว

นําแสง, ปลั๊กไฟ 1 ตู้ 19,000.00 19,000.00 19,000.00

6 อุปกรณ์ควบคุมและสลับสัญญาณ 100/1000 Mbps 20 

SFP WDM slots+4 combo uplink ports 1 เครื่อง 74,000.00 74,000.00 74,000.00

7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 8 port PoE + Industrial 

Ethernet swith 1 SFP WDM 1 port uplink มาตรฐาน IEEE

802.3 aF หรือ IEEE 802.3 sat 2 เครื่อง 9,400.00 18,800.00 18,800.00

8 เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  850 AV 4 เครื่อง 1,950.00 7,800.00 7,800.00

9 ค่าบริการติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

9.1 สายใยแก้วนําแสง ขนาด 24 cor, สายนําสัญญาณ ชนิด UTP 

     ภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้ง 300 เมตร 16.00 4,800.00 10.00 3,000.00 7,800.00

9.2 ตู้พักกระจายกล้อง (Service Box)  พร้อมอุปกรณ์ 3 ตู้ 4,000.00 12,000.00 2,500.00 7,500.00 19,500.00

9.3 ชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจร การลัดวงจร และไฟกระโชก 3 ชุด 3,500.00 10,500.00 10,500.00

9.4 ชุดจ่ายไฟฟ้า พัดลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิ

     (Power Distribution+Fan+Thermostad) 3 ชุด 3,800.00 11,400.00 11,400.00

10 งานเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์ยึดสาย อุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้วนําแสง

ระบบไฟฟ้า  เป็นต้น

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 509,300.00 10,500.00 519,800.00

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน่วย

ประมาณการราคาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อําเภอบ้านไผ่

หมายเหตุ
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน



รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จํานวน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน และค่าแรงงาน

1 กล้องวงจรปิด ชนิด IP Cameras ความละเอียด Full HD 10 ตัว 22,000.00 220,000.00 220,000.00

พร้อมอุปกรณ์

2 เครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ ความจุ 8 TB พร้อมโปรแกรม 1 ชุด 74,000.00 74,000.00 74,000.00

การจัดการกล้องวงจรปิด

3 จอแสดงภาพสี LED ไม่น้อนกว่า 40" พร้อมขาแขวน 2 ชุด 26,000.00 52,000.00 52,000.00

4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA สําหรับสํารองเครื่องบันทึกภาพ 1 เครื่อง 5,000.00 5,000.00 5,000.00

5 ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27 U พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้ว

นําแสง, ปลั๊กไฟ 1 ตู้ 19,000.00 19,000.00 19,000.00

6 อุปกรณ์ควบคุมและสลับสัญญาณ 100/1000 Mbps 20 

SFP WDM slots+4 combo uplink ports 1 เครื่อง 74,000.00 74,000.00 74,000.00

7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 8 port PoE + Industrial 

Ethernet swith 1 SFP WDM 1 port uplink มาตรฐาน IEEE

802.3 aF หรือ IEEE 802.3 sat 2 เครื่อง 9,400.00 18,800.00 18,800.00

8 เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  850 AV 4 เครื่อง 1,950.00 7,800.00 7,800.00

9 ค่าบริการติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

9.1 สายใยแก้วนําแสง ขนาด 24 cor, สายนําสัญญาณ ชนิด UTP 

     ภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้ง 300 เมตร 16.00 4,800.00 10.00 3,000.00 7,800.00

9.2 ตู้พักกระจายกล้อง (Service Box)  พร้อมอุปกรณ์ 3 ตู้ 4,000.00 12,000.00 2,500.00 7,500.00 19,500.00

9.3 ชุดป้องกนักระแสไฟฟ้าเกินในวงจร การลัดวงจร และไฟกระโชก 3 ชุด 3,500.00 10,500.00 10,500.00

9.4 ชุดจ่ายไฟฟ้า พัดลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิ

     (Power Distribution+Fan+Thermostad) 3 ชุด 3,800.00 11,400.00 11,400.00

10 งานเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์ยึดสาย อุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้วนําแสง

ระบบไฟฟ้า  เป็นต้น

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 509,300.00 10,500.00 519,800.00

ประมาณการราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อําเภอภูเวียง

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ



รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จํานวน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน และค่าแรงงาน

1 กล้องวงจรปิด ชนิด IP Cameras ความละเอียด Full HD 16 ตัว 22,000.00 352,000.00 352,000.00

พร้อมอุปกรณ์

2 เครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ ความจุ 8 TB พร้อมโปรแกรม 1 ชุด 74,000.00 74,000.00 74,000.00

การจัดการกล้องวงจรปิด

3 จอแสดงภาพสี LED ไม่น้อนกว่า 40" พร้อมขาแขวน 2 ชุด 26,000.00 52,000.00 52,000.00

4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA สําหรับสํารองเครื่องบันทึกภาพ 2 เครื่อง 5,000.00 10,000.00 10,000.00

5 ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27 U พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้ว

นําแสง, ปลั๊กไฟ 1 ตู้ 19,000.00 19,000.00 19,000.00

6 อุปกรณ์ควบคุมและสลับสัญญาณ 100/1000 Mbps 20 

SFP WDM slots+4 combo uplink ports 2 เครื่อง 74,000.00 148,000.00 148,000.00

7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 8 port PoE + Industrial 

Ethernet swith 1 SFP WDM 1 port uplink มาตรฐาน IEEE

802.3 aF หรือ IEEE 802.3 sat 4 เครื่อง 9,400.00 37,600.00 37,600.00

8 เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  850 AV 4 เครื่อง 1,950.00 7,800.00 7,800.00

9 ค่าบริการติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

9.1 สายใยแก้วนําแสง ขนาด 24 cor, สายนําสัญญาณ ชนิด UTP 

     ภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้ง 2000 เมตร 16.00 32,000.00 10.00 20,000.00 52,000.00

9.2 ตู้พักกระจายกล้อง (Service Box)  พร้อมอุปกรณ์ 6 ตู้ 4,000.00 24,000.00 2,500.00 15,000.00 39,000.00

9.3 ชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจร การลัดวงจร และไฟกระโชก 6 ชุด 3,500.00 21,000.00 21,000.00

9.4 ชุดจ่ายไฟฟ้า พัดลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิ

     (Power Distribution+Fan+Thermostad) 6 ชุด 3,800.00 22,800.00 22,800.00

10 งานเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์ยึดสาย อุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้วนําแสง

ระบบไฟฟ้า  เป็นต้น

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 800,200.00 35,000.00 835,200.00

ประมาณการราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อําเภอชุมแพ

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ



รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จํานวน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน และค่าแรงงาน

1 กล้องวงจรปิด ชนิด IP Cameras ความละเอียด Full HD 16 ตัว 22,000.00 352,000.00 352,000.00

พร้อมอุปกรณ์

2 เครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพ ความจุ 8 TB พร้อมโปรแกรม 1 ชุด 74,000.00 74,000.00 74,000.00

การจัดการกล้องวงจรปิด

3 จอแสดงภาพสี LED ไม่น้อนกว่า 40" พร้อมขาแขวน 2 ชุด 26,000.00 52,000.00 52,000.00

4 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA สําหรับสํารองเครื่องบันทึกภาพ 2 เครื่อง 5,000.00 10,000.00 10,000.00

5 ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 27 U พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้ว

นําแสง, ปลั๊กไฟ 1 ตู้ 19,000.00 19,000.00 19,000.00

6 อุปกรณ์ควบคุมและสลับสัญญาณ 100/1000 Mbps 20 

SFP WDM slots+4 combo uplink ports 2 เครื่อง 74,000.00 148,000.00 148,000.00

7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 8 port PoE + Industrial 

Ethernet swith 1 SFP WDM 1 port uplink มาตรฐาน IEEE

802.3 aF หรือ IEEE 802.3 sat 4 เครื่อง 9,400.00 37,600.00 37,600.00

8 เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  850 AV 4 เครื่อง 1,950.00 7,800.00 7,800.00

9 ค่าบริการติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

9.1 สายใยแก้วนําแสง ขนาด 24 cor, สายนําสัญญาณ ชนิด UTP 

     ภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้ง 1000 เมตร 16.00 16,000.00 10.00 10,000.00 26,000.00

9.2 ตู้พักกระจายกล้อง (Service Box)  พร้อมอุปกรณ์ 4 ตู้ 4,000.00 16,000.00 2,500.00 10,000.00 26,000.00

9.3 ชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจร การลัดวงจร และไฟกระโชก 4 ชุด 3,500.00 14,000.00 14,000.00

9.4 ชุดจ่ายไฟฟ้า พัดลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิ

     (Power Distribution+Fan+Thermostad) 4 ชุด 3,800.00 15,200.00 15,200.00

10 งานเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์ยึดสาย อุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้วนําแสง

ระบบไฟฟ้า  เป็นต้น

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 761,600.00 20,000.00 781,600.00

ประมาณการราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ





เอกสารแนบท้าย (ง) หน้า 1  ใน 13 หน้า

     75,326,000

ลําดับ
ที่

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย

โครงการ  จํานวนเงิน
ที่กันเงิน

เบิกจ่าย คงเหลือ

1 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตําบลโนนทัน อําเภอหนอง
เรือ - ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

         443,000          443,000

2 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายปากช่องบ้านหนองผือ หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านผือ - 
ทางหลวงชนบท ขก 4063 อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

         463,000          463,000

3 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6,9 - แหล่งเกษตรภูพานคํา 
ตําบลบ้านผือ อําเภอหนองเรือ - ตําบลโคกงาม อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

         477,000          477,000

4 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4 - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2,3 
ตําบลบ้านผือ - ทางหลวงชนบท ขก 4063 อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

         392,000          392,000

5 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7, บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตําบลบ้าน
กง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

         225,000          225,000

6 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านกง - บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านผือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

7 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 7 ตําบลโนนทอง - ทาง
หลวงชนบท ขก 4061 อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

8 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6 - แหล่งเกษตรตําบล
โนนทอง อําเภอหนองเรือ - ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

9 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยบุหรี่ บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตําบลนาแพง และตําบลบ้านโคก 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

10 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านใหม่ - ตําบลดง
ลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

         200,000          200,000

กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดการกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

ประจําปีงบประมาณ 2559



เอกสารแนบท้าย (ง) หน้า 2  ใน 13 หน้า

ลําดับ
ที่

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย

โครงการ  จํานวนเงิน
ที่กันเงิน

เบิกจ่าย คงเหลือ

11 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท -
 บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตําบลเมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

         430,000          430,000

12 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2233 - โคกบัก
เหลื่อม หมู่ที่ 1 ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

         299,000          299,000

13 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 8 ตําบลแดงใหญ่ - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

         480,000          480,000

14 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 7 ตําบลแดงใหญ่ - ถนน
โคลัมโบ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

         479,000          479,000

15 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองปิง หมู่ที่ 10 ตําบลสาวะถี - ตําบล
บ้านค้อ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

         495,000          495,000

16 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 16 ตําบลสาวะถี - ทางลาด
ยาง (สาย บ.โนนกู่ - บ.ป่าหวายนั่ง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

         492,000          492,000

17 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1,17 ตําบลสาวะถี - 
ตําบลบ้านทุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

         495,000          495,000

18 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกถนนลาดยาง (สาย บ.หนองกอย - บ.
หนองปิง) - บ้านงิ้ว หมู่ที่ 9 ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

         495,000          495,000

19 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งกอ่สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 8 ตําบลสาวะถี - ถนนลาดยาง
 (สาย บ.ม่วง - บ.สาวะถี) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

         479,000          479,000

20 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 9,19 ตําบลสาวะถี - บ้านม่วง หมู่
ที่ 13,14 ตําบลบ้านทุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

         485,000          485,000

21 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโต้น ตําบลบ้านโต้น - ตําบลพระบุ อําเภอพระ
ยืน จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

22 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนบ่อ ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - อําเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

23 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านขามป้อม ตําบลขามป้อม - ตําบลพระบุ อําเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000



เอกสารแนบท้าย (ง) หน้า 3  ใน 13 หน้า

ลําดับ
ที่

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย

โครงการ  จํานวนเงิน
ที่กันเงิน

เบิกจ่าย คงเหลือ

24 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโต้น ตําบลบ้านโต้น - บ้านท่างาม ตําบลพระบุ 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

25 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหัน ตําบลพระบุ อําเภอพระยนื - อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

26 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาล้อม ตําบลพระยืน - ตําบลหนองแวง 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

27 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองจิก ตําบลหนองแวง - ตําบลพระยืน 
อําเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

28 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโจดใหญ่ ตําบลบ้านโต้น - ตําบลหนองแวง 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

29 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหินเหิบ ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน  - อําเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

30 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองหญ้าข้าวนก ตําบลหนองแวง อําเภอพระ
ยืน - อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

31 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยอีโซ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตําบลเมืองพล - บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 
ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

32 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยตําแย บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตําบลเมืองพล - เขตตําบลหนองแวง
โสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

33 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยแอก บ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตําบลหนองแวงโสกพระ - บ้านหัน
ใหญ่ หมู่ที่ 6 ตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

34 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยโจด (ตอนบน) บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตําบลโนนข่า - บ้านโคกกุง 
หมู่ที่ 11 ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

35 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตําบลหนองมะเขือ - เขตตําบล
โคกสง่า อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

36 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสง่า - เขตตําบลทาง
ขวาง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000



เอกสารแนบท้าย (ง) หน้า 4  ใน 13 หน้า

ลําดับ
ที่

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย

โครงการ  จํานวนเงิน
ที่กันเงิน

เบิกจ่าย คงเหลือ

37 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยโสกคอม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสง่า - เขตตําบลแวงน้อย
 อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

38 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยบ่อ บ้านบ่อตะครอง หมู่ที่ 3 ตําบลโนนข่า - เขตตําบลหนองแวง
โสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

39 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยกุดปลาจ่อย บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตําบลโนนข่า - เขตตําบลหนอง
มะเขือ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

40 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยแอก (ตอนบน) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 
ตําบลโจดหนองแก - เขตตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

41 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยบะตาจ่า บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 ตําบลโจดหนองแก - บ้านหัวคู หมู่
ที่ 6 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

42 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยคลองแฮด บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 ตําบลโจดหนองแก - เขตตําบล
โสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

43 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยอีหลอด บ้านโสกขามน้อย หมู่ที่ 7 ตําบลโสกนกเต็น - เขตตําบล
วังหิน อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

44 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยไทร บ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตําบลวังหิน - เขตตําบลโสกนกเต็น 
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

45 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยเสือเต้น บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตําบลดงเค็ง - เขตตําบลหนอง
สองห้อง อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

46 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยมะเฟือง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 6 ตําบลหนองสองห้อง - ตําบลดงเค็ง
 อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

47 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยวังคูณ บ้านโนนกราด หมู่ที่ 13 ตําบลหนองสองห้อง - เขตตําบล
หันโจด อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

48 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยนาคจาม บ้านขาม หมู่ที่ 14 ตําบลหนองสองห้อง อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

         500,000          500,000

49 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่ากอ่สร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยโจด บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตําบลโนนข่า - บ้านหนองหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 12 ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000



เอกสารแนบท้าย (ง) หน้า 5  ใน 13 หน้า

ลําดับ
ที่

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย

โครงการ  จํานวนเงิน
ที่กันเงิน

เบิกจ่าย คงเหลือ

50 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยหินกอง บ้านบูรณะ หมู่ที่ 8 ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น - เขตอําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

         500,000          500,000

51 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยวังแสง บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น - อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

         500,000          500,000

52 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยโจด บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตําบลหนองมะเขือ - เขตตําบลโนนข่า 
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

         500,000          500,000

53 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหินฮาว หมู่ที่ 7  ตําบลขามป้อม อําเภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตตําบลหนองแวง อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

         490,000          490,000

54 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1  ตําบลขามป้อม อําเภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตตําบลหนองแวง อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

         490,000          490,000

55 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโสกนาค หมู่ที่ 8  ตําบล
วังม่วง - บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ตําบลสระแก้ว อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

         495,000          495,000

56 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 7 - บ้านขอนแก่นน้อย หมู่ที่ 5 
 ตําบลเปือยน้อย - เขตตําบลสระแก้ว อําเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

         495,000          495,000

57 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างพนังกั้นน้ําชีบ้านหนองโจด หมู่ที่ 7  ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 229  จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

58 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแจ้ง หมู่ที่ 7  ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี -
 ทช.ขก.4008  จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

59 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกห้วยปากดาว บ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7  ตําบลสวนหม่อน - ตําบลท่าศาลา 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         499,000          499,000

60 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกห้วยปากดาว บ้านขามป้อม หมู่ที่ 12  ตําบลสวนหม่อน - ตําบลท่าศาลา 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         499,000          499,000

61 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยซับม่วง บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตําบลคําแคน - ตําบลท่าศาลา 
อําเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น

         499,000          499,000

62 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยคําม่วง บ้านคําคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตําบลคําแคน - ตําบลท่าศาลา 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         499,000          499,000



เอกสารแนบท้าย (ง) หน้า 6  ใน 13 หน้า

ลําดับ
ที่

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย

โครงการ  จํานวนเงิน
ที่กันเงิน

เบิกจ่าย คงเหลือ

63 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยแล้ง บ้านคําคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตําบลคําแคน - ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         499,000          499,000

64 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยคําม่วง บ้านคําปากดาว หมู่ที่ 5 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี - 
อําเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น

         499,000          499,000

65 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2  ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี
 - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

66 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10  ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจา
คีรี - พื้นที่สวนป่า - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

67 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 8  ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี -
 พื้นที่สวนป่า - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

68 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสรา้ง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5  ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี -
 พื้นที่สวนป่า - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

69 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังแยก ถ.รพช.ขก. 3095 - บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9  
ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

70 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9  ตําบลท่าศาลา - พื้นที่สวน
ป่า อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

71 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9  ตําบลท่าศาลา - ตําบลโพน
เพ็ก อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

72 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7  ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจา
คีรี - พื้นที่สวนป่า - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

73 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11  ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี - ทล.2062  จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

74 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11  ตําบลท่าศาลา - ตําบลโพน
เพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

75 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4  ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี  - 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

         450,000          450,000



เอกสารแนบท้าย (ง) หน้า 7  ใน 13 หน้า

ลําดับ
ที่

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย

โครงการ  จํานวนเงิน
ที่กันเงิน

เบิกจ่าย คงเหลือ

76 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3  ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี  - 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

         450,000          450,000

77 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีร ี - 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

         450,000          450,000

78 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านห้วนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี  -
 อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

         450,000          450,000

79 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านห้วนากลาง หมู่ที่ 9 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี  - 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

         450,000          450,000

80 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 8 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี  - 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

         450,000          450,000

81 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

ค่าขุดลอกห้วยพระเนาว์ บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี  - 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

         473,000          473,000

82 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยแตง บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         499,000          499,000

83 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยแตง บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตําบลนาข่า - ตําบลสวนหม่อน 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         499,000          499,000

84 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกห้วยนาโน บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         499,000          499,000

85 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยนาโน บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตําบลนาข่า -  ตําบลสวนหม่อน  
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         499,000          499,000

86 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2  ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229  จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

87 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2  ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

88 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2  ตําบลนาข่า - ตําบล
นางาม อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000



เอกสารแนบท้าย (ง) หน้า 8  ใน 13 หน้า

ลําดับ
ที่

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย

โครงการ  จํานวนเงิน
ที่กันเงิน

เบิกจ่าย คงเหลือ

89 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2  ตําบลนาข่า - ตําบล
กุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

90 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1  ตําบลนาข่า - ตําบล
นางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

91 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - ทล.229 จังหวัดขอนแก่น

         496,000          496,000

92 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - ทช.ขก.3010 จังหวัดขอนแก่น

         496,000          496,000

93 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตําบลนาข่า - ตําบล
กุดธาตุ อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         496,000          496,000

94 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสรา้ง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

         495,000          495,000

95 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3  ตําบลนาข่า  - ตําบล
นางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         495,000          495,000

96 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจา
คีรี  - ทช.ขก.3010 จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

97 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3  ตําบลนาข่า อําเภอมัญจา
คีร ี - ทล.2062  จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

98 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านนาข่า หมู่ที่ 7  ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - ทช.ขก.3010 จังหวัดขอนแก่น

         496,000          496,000

99 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านนาข่า หมู่ที่ 7  ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น

         496,000          496,000

100 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยนกเอี้ยง บ้านนาข่า หมู่ที่ 7 ตําบลนาข่า -  ตําบลนางาม  อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         499,000          499,000

101 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยนกเอี้ยง บ้านนาข่า หมู่ที่ 7 ตําบลนาข่า -  ตําบลกุดเค้า  อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         499,000          499,000



เอกสารแนบท้าย (ง) หน้า 9  ใน 13 หน้า

ลําดับ
ที่

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย

โครงการ  จํานวนเงิน
ที่กันเงิน

เบิกจ่าย คงเหลือ

102 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9  ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี-  ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

103 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11  ตําบลนาข่า - ตําบล
คําแคน  อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         496,000          496,000

104 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12  ตําบลนาข่า-ตําบลกุด
เค้า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

105 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรงุซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12  ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี-  ทล.229 จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

106 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยวังหว้า บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตําบลนาข่า -  ตําบลกุดเค้า  อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         499,000          499,000

107 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านนาข่า หมู่ที่ 13  ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี-  ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

108 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านนาข่า หมู่ที่ 13  ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - ทล.229 จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

109 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านนาข่า หมู่ที่ 13  ตําบลนาข่า - ตําบลคํา
แคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         496,000          496,000

110 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านนาข่า หมู่ที่ 13  ตําบลนาข่า - ตําบลกุด
เค้า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         496,000          496,000

111 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยหนองยาง บ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม  อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         499,000          499,000

112 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยหนองยาง บ้านนาข่า หมู่ที่ 7 ตําบลนาข่า - ตําบลกุดเค้า  อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         499,000          499,000

113 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14  ตําบลนาข่า 
อําเภอมัญจาคีรี-  ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

114 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่ากอ่สร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหวายหลืม หมู่ที่ 15  ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี  - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000



เอกสารแนบท้าย (ง) หน้า 10  ใน 13 หน้า

ลําดับ
ที่

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย

โครงการ  จํานวนเงิน
ที่กันเงิน

เบิกจ่าย คงเหลือ

115 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยเกิ้งต่างคา บ้านหวายหลืม หมู่ที่ 15 ตําบลนาข่า -  ตําบลนางาม  
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         499,000          499,000

116 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตําบลนาข่า 
อําเภอมัญจาคีรี -  อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

117 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 17  ตําบลนาข่า 
อําเภอมัญจาคีรี-  ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

118 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 17 ตําบลนาข่า 
อําเภอมัญจาคีรี -  อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

119 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยวังหิน บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 17 ตําบลนาข่า -  ตําบลนางาม  
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         499,000          499,000

120 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยวังหิน บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 17 ตําบลนาข่า -  ตําบลกุดเค้า  
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         499,000          499,000

121 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1  ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี
 - ทล.2062  จังหวัดขอนแก่น

         495,000          495,000

122 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

กอ่สร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1  ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลท่าศาลา
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

123 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1  ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลนางาม 
อําเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

124 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกทางหลวง 2026 ช่วงบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 
 ตําบลนาข่า  - ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

125 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 - พื้นที่สวนป่าโคกหมา
จอก  ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

126 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 10  ตําบลโพนเพ็ก อําเภอ
มัญจาคีรี - ถ.รพช.ขก.3115  จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

127 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรสายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 - พื้นที่ป่าโคก
หมาจอก  ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000



เอกสารแนบท้าย (ง) หน้า 11  ใน 13 หน้า

ลําดับ
ที่

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย

โครงการ  จํานวนเงิน
ที่กันเงิน

เบิกจ่าย คงเหลือ

128 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ขุดลอกลําห้วยฮวก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5  ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         499,000          499,000

129 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรสายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตําบลโพนเพ็ก- 
ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

130 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรสายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5  ตําบลโพนเพ็ก - 
บ้านกุดขอนแก่น ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

131 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรสายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2  ตําบลโพนเพ็ก - 
บ้านเหล่าใหญ่ ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

132 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรสายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1  ตําบลโพนเพ็ก - 
บ้านหนองต่อ ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

133 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรสายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9  ตําบล
โพนเพ็ก - บ้านกุดขอนแก่น ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

         498,000          498,000

134 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยหนองเป็ง บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตําบลท่าศาลา -  ตําบลคําแคน 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

500,000         500,000         

135 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตําบลท่าศาลา อําเภอมัญจา
คีรี - ทล.2062 จังหวัดขอนแก่น

498,000         498,000         

136 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตําบลท่าศาลา - บ้านคํา
น้อย หมู่ที่ 4 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

500,000         500,000         

137 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี - ทช.ขก.2013 จังหวัดขอนแก่น

500,000         500,000         

138 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6  ตําบลท่าศาลา - พื้นที่
สวนป่า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

500,000         500,000         

139 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยหนองเป็ง บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 ตําบลท่าศาลา - ตําบลโพนเพ็ก 
อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น

387,000         387,000         

140 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยนาโน บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตําบลนาข่า - ตําบลคําแคน อําเภอ
มัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น

500,000         500,000         



เอกสารแนบท้าย (ง) หน้า 12  ใน 13 หน้า

ลําดับ
ที่

แหล่งเงิน แผนงาน งาน หมวด ประเภท
รายจ่าย

โครงการ  จํานวนเงิน
ที่กันเงิน

เบิกจ่าย คงเหลือ

141 งบประมาณ การเกษตร อนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าขุดลอกลําห้วยนาโน บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตําบลนาข่า - ตําบลโพนเพ็ก อําเภอ
มัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น

499,000         499,000         

142 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านวัดป่าช้า บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 8 ตําบลนาข่า - 
ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

500,000         500,000         

143 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหวายหลืม หมู่ที่ 10 ตําบลนาข่า - ตําบลนางาม 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

500,000         500,000         

144 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9  ตําบลนาข่า - ตําบลกุดเค้า 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

500,000         500,000         

145 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตําบลนาข่า อําเภอมัญจาคีรี -
 อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

500,000         500,000         

146 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

กอ่สร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 5 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้าน
แฮด - ทล.2 จังหวัดขอนแก่น

491,000         491,000         

147 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดง หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้านแฮด - ทล.2
 จังหวัดขอนแก่น

491,000         491,000         

148 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้าน
แฮด - อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

491,000         491,000         

149 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกสําราญ หมู่ที่ 14 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบ้าน
แฮด - อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

491,000         491,000         

150 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร ถนนแสงอรุณ  บ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านฝาง 
อําเภอบ้านฝาง - อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

494,000         494,000         

151 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณปูโภค

ค่าปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง
 – ทล.12 จังหวัดขอนแก่น

494,000         494,000         

152 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง – 
ทล.12  จังหวัดขอนแก่น

494,000         494,000         

153 งบประมาณ อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ค่าปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร ถนนเลียบลําห้วยฝายใหม่ บ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตําบล
บ้านฝาง – เขตเทศบาลตําบลแก่นฝาง  อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

494,000         494,000         










