
 

 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

เร่ือง  รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 30 (5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 

กองแผนและงบประมาณ 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 



 
 
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

**************************************************************** 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ 
สภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให 
ประชาชนทราบโดยท่ัวไปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ขอ 30(5) องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  จึงขอ
ประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.  2558 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ดังนี้     
 
ก. วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

“องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มุงม่ันพัฒนาขอนแกนใหนาอยู สูการพัฒนาท่ีสมดุลและ
ยั่งยืน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการท่ีดี” 
 
ข. พันธกิจ ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะท่ีดี มีความม่ันคงการ 
ดํารงชีวิต ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาขอนแกนใหเปนเมืองนาอยู และนาลงทุน 
3. เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการและ

การทองเท่ียว 
4. เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ  

ควบคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหสมดุลอยางยั่งยืน 
5. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ินใหดํารงอยูอยางยั่งยืน  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี และเสริมสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินจากทุกภาคสวน 
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ค. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดกําหนดยุทธศาสตรและแนว 
ทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 
1. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย 
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร 
3. สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบครบวงจร 
4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเลนกีฬาท่ีมี 

ศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ 
5. อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหมึ

คุณภาพ ไดมาตรฐานเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซ่ียน 
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมี 

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเสนผูเรียนเปนสําคัญและเชื่อมโยงกับภูมิ 

สังคม 
4. พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
5. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ และ 

พัฒนาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต 
6.  เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมแกผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน 
1. พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอให  

ไดมาตรฐาน 
2. พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร ใหได  

มาตรฐาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย 
3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

เขตเมืองและชุมชน 
4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 
5. สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนเมืองนิเวศน(Eco City) 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
1. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา การทองเท่ียวและบริการดานการทองเท่ียว 
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร 
4. สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชน 

 และกลุมผูดอยโอกาส 
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 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    1. สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร  

   2. พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําให
เพียงพอกับการเกษตรอุปโภคและบริโภค 

    3. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการ จัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสียชุมชนแบบมีสวนรวม 
    4. เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนตามความเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี  
    5. เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี 

1. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหมในการ 
ปฏิบัติงานและใหบริการสาธารณะแกประชาชน 

2. พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงิน การคลัง ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส  
เปนธรรม และตรวจสอบได 

3. พัฒนาขีดสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ  
และใหบริการสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข็มแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของ 
5. ชุมชนในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 

 

ง. การวางแผน 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา  

3 ป (พ.ศ. 2558-2560) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี 
กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป     

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560)  
เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2558-2560)  

 

ยุทธศาสตร 
2558 2559 2560 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน 
และสังคม 

170 135,395,000.00 20 62,353,000.00 20 62,453,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 51 186,663,560.00 38 146,745,560.00 36 146,245,560.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน 228 396,303,000.00 174 253,776,400.00 173 268,190,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

69 131,325,000.00 11 49,800,000.00 11 50,300,000.00 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

96 91,147,600.00 125 177,528,000.00 122 186,502,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการท่ีด ี

66 858,473,300.00 50 811,734,500.00 50 825,262,780.00 

1616รวม 680 1,799,307,460.00 418 1,501,937,460.00 412 1,538,953,340.00 
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แผนภูมิ แสดงจํานวนโครงการ การจัดทําแผน 3 ปเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ แสดงมูลคาโครงการ การจัดทําแผน 3 ปเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

จ. การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ 
เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2557 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 574 โครงการ  
งบประมาณ 1,650,130,460 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
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ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 167 133,125,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 51 186,633,560 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน 169 315,751,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 67 124,575,000 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 54 40,948,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีด ี 66 849,097,900 

รวม 574 1,650,130,460 

 

แผนภูมิ แสดงจํานวนโครงการ ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ แสดงจํานวนโครงการ ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีดังนี้ 
 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

1. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิและสนับสนุน
กจิการกฬีา 

 28,400,000.00 1.เพือ่สนับสนุนและ
สง่เสรมิการแขง่ขัน
กฬีาระดับภาค 
 2.เพือ่ยกระดับและ
พัฒนากฬีาตาม
ศักยภาพและความ
ถนัดของนักกฬีาแต่
ละประเภทใหเ้ป็น
ตัวแทนจังหวัดไป
เขา้รว่มการแขง่ขัน
ระดับภาคและ
ประเทศ 

จัดกจิกรรม 

2. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

มหกรรมกฬีานักเรยีน
สังกัดองคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัดขอนแกน่ 

 4,000,000.00 -เพือ่จัดแขง่ขันกฬีา
และคัดเลอืกตัวแทน
นักกฬีาของ อบจ.
ขอนแกน่ -เพือ่เขา้
คา่ยฝึกซอ้มตัวแทน
นักกฬีา อบจ.ขก.ที่
จะเขา้รว่มแขง่ขันใน
ระดับภมูภิาคและ
ระดับประเทศ -เพือ่
เขา้รว่มแขง่ขันกฬีา
นักเรยีนสังกัด อปท.
ในระดับภมูภิาคและ
ระดับประเทศ 

จัดกจิกรรม 

3. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

พัฒนาศักยภาพนักกฬีา
นักเรยีนเพือ่ความเป็น
เลศิศนูยก์รฑีา-กฬีา
โรงเรยีนพระธาตขุาม
แกน่พทิยาลัย 

 200,000.00 เพือ่พัฒนาทักษะ
ดา้นกรฑีาของ
นักเรยีนในสังกัดสู่
ความเป็นเลศิดา้น
กรฑีา 

จัดกจิกรรม 

4. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดกจิกรรมทางดา้น
กฬีาและสง่เสรมิกฬีา
ภายในจังหวัดขอนแกน่
(อดุหนุนสมาคมกฬีา
จังหวัดขอนแกน่) 

 19,020,000.00 1.เพือ่สรา้งคา่นยิม
การออกกําลังกาย 
เลน่กฬีา ดกูฬีา และ
นันทนาการจนเป็น
วถิชีวีติ  
2.เพือ่เป็นแนวทาง
พัฒนากฬีาทกุชนดิ
ของจังหวัดใหม้ี
ความกา้วหนา้ยิง่ขึน้  

จัดกจิกรรม 

5. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

แขง่ขันกฬีาตํารวจ
ขอนแกน่ ตา้นภัยยา
เสพตดิ ครัง้ที ่8 
ประจําปี 2558(อดุหนุน
ตํารวจภธูรจังหวัด
ขอนแกน่) 

 1,600,000.00 1.เพือ่เป็นการ
สง่เสรมิตํารวจ
ภายในจังหวัด
ขอนแกน่ไดเ้ลน่กฬีา 
2.เพือ่ใหม้สีขุภาพ
รา่งกายทีแ่ข็งแรงทํา
ใหป้ระสทิธภิาพใน
การทํางานดขีึน้ 3.
เพือ่เป็นการพบปะ 
และแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในการ
ทํางานของ
เจา้หนา้ที ่

จัดการแขง่ขัน
กฬีา 

6. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

แขง่ขันขอนแกน่
มาราธอนนานาชาต ิ
ครัง้ที ่12 (อดุหนุน
มหาวทิยาลัยขอนแกน่) 

 300,000.00 1.เพือ่สรา้งนักวิง่
เยาวชนไทยใหม้ี
มาตรฐานในระดับ
นานาชาต ิ 
2.เพือ่สง่เสรมิให ้

จัดการแขง่ขัน
วิง่มาราธอน
นานาชาต ิ
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เยาวชนและ
ประชาชนในจังหวัด
ไดอ้อกกําลังกาย
เป็นการตอ่เนือ่ง ซึง่
จะนํามาสูส่ขุภาพที่
แข็งแรง 3.เพือ่
สง่เสรมิการกฬีากับ
การทอ่งเทีย่ว นํา
รายไดสู้ช่มุชน 

7. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

แขง่ขันชกมวยตา้นภัย
ยาเสพตดิ(อดุหนุน
โรงเรยีนกฬีาจังหวัด
ขอนแกน่) 

 100,000.00 เพือ่สนับสนุนให ้
เยาวชนไดเ้ลน่กฬีา
และออกกําลังกาย
เพือ่สขุภาพ 

จัดการแขง่ขัน
ชกมวย 

8. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนดา้น
กฬีา(อดุหนุนโรงเรยีน
กฬีาจังหวัดขอนแกน่) 

 200,000.00 1.เพือ่สนับสนุนและ
สง่เสรมิการจัด
กจิกรรมเพือ่พัฒนา
คณุภาพทัง้ทาง
จติใจและทาง
รา่งกายของเยาวชน
ในจังหวัดขอนแกน่ 
2.เพือ่ใหก้ารเลน่
กฬีาเป็นแรงกระตุน้
ใหท้กุคนมน้ํีาใจ
นักกฬีา เกดิความรัก 
ความสามัคค ีมี
ความสัมพันธอ์ันดใีน
หมูค่ณะและรูจั้กการ
วางแผนรว่มกัน 

สง่เสรมิการจัด
กจิกรรม 

9. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

แขง่ขันกฬีาทอ้งถิน่
สัมพันธ ์อ.แวงใหญ่
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอแวง
ใหญ)่ 

 100,000.00 -เพือ่สง่เสรมิ
สนับสนุนการจัดการ
แขง่ขันกฬีาระดับ
อําเภอ -เพือ่สรา้ง
ความสัมพันธอ์ันดี
ระหวา่งสว่นราชการ
และประชาชน 

จัดแขง่ขัน
กฬีาพืน้บา้น 

10. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิกฬีาสัมพันธ์
บา้นแฮด ประจําปี
งบประมาณ 2558 
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอบา้น
แฮด) 

 200,000.00 -เพือ่สง่เสรมิ
สนับสนุนการจัดการ
แขง่ขันกฬีาระดับ
อําเภอ -เพือ่สรา้ง
ความสัมพันธอ์ันดี
ระหวา่งสว่นราชการ
และหน่วยงานใน
อําเภอ 

แขง่ขันกฬีา
พืน้บา้น 

11. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

หนิชา้งส ีซปุเปอร์
ฮาลฟ์-มนิมิาราธอน 
ตา้นยาเสพตดิ ประจําปี 
2558(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอบา้น
ฝาง) 

 200,000.00 -เพือ่สง่เสรมิให ้
ประชาชน เยาวชน 
ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ประโยชนใ์นการออก
กําลังกาย -เพือ่เป็น
การประชาสัมพันธ์
แหลง่ทอ่งเทีย่วหนิ
ชา้งส ีใหเ้ป็นทีรู่จั้ก 

จัดแขง่ขัน
เดนิ-วิง่ 

12. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

กฬีาฟตุบอลเชือ่ม
สัมพันธห์น่วยงาน
อําเภอภเูวยีง 
ปีงบประมาณ 2558 
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอภเูวยีง) 

 120,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้
ขา้ราชการพนักงาน 
และลกูจา้ง ของ 
อปท.ในเขตอําเภอภู
เวยีง ไดแ้ขง่ขันกฬีา
เพือ่เชือ่มสัมพันธใ์น
องคก์ร 
 

แขง่ขัน
ฟตุบอล 



- 8 - 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

13. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

แขง่ขันกฬีาตา้นภัยยา
เสพตดิ"โสกนกเต็น
เกมส ์ครัง้ที ่12 
"ประจําปี 2558(
อดุหนุนองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลโสกนกเต็น 
อําเภอพล) 

 50,000.00 1.เพือ่สง่เสรมิให ้
เยาวชน ประชาชน
ใชก้ารพัฒนา
คณุภาพชวีติในการ
ออกกําลังกาย 
เพือ่ใหห้า่งไกลยา
เสพตดิ  
2.เพือ่เสรมิสรา้ง
ความรู ้รัก สามัคค ี
แกป่ระชาชนในพืน้ที ่

จัดแขง่ขัน
กฬีาพืน้บา้น 

14. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดแขง่ขันกฬีา
นันทนาการสําหรับเด็ก
และเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
(อดุหนุนเทศบาลตําบล
ทา่พระ) 

 450,000.00 1.เพือ่สง่เสรมิให ้
ประชาชนไดใ้ชเ้วลา
วา่งใหเ้กดิประโยชน ์
กลา้แสดงออก  
2.เพือ่สง่เสรมิให ้
ประชาชน รูจั้กรักษา
สขุภาพพลานามัย
ของตนเองใหม้ี
รา่งกายแข็งแรง
สมบรูณ ์ 
3.เพือ่จัดกจิกรรม
สําหรับเด็กเยาวชน
และประชาชนทั่วไป 

จัดแขง่ขัน
กฬีาสําหรับ
เด็กและ
เยาวชน 

15. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

แขง่ขันกฬีาองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่
อําเภอสชีมพตูา้นยา
เสพตดิ ประจําปี 2558"
ทอ้งถิน่เกมส"์ครัง้ที ่3 
(อดุหนุน อบต.บา้น
ใหม ่อ.สชีมพ)ู 

 100,000.00 1.เพือ่ใหบ้คุลากร 
อปท.และประชาชน
มสีขุภาพพลานามัย
ทีส่มบรูณ์แข็งแรง  
2.เพือ่สรา้งความ
สามัคคแีละความ
เชือ่มสัมพันธอ์ันดี
ระหวา่งผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ ขา้ราชการ 
พนักงานเทศบาลฯ 

แขง่ขันกฬีา 
อปท. 

16. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิกจิการ
สาธารณสขุ 

 40,000,000.00 เพือ่ป้องกนัควบคมุ
โรคระบาดและโรค
รา้ยแรงตา่ง ๆ ไมใ่ห ้
มกีารแพรร่ะบาดใน
เขตพืน้ทีจั่งหวัด
ขอนแกน่ 

จัดกจิกรรม 

17. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิทันตสขุภาพใน
เด็กพกิาร 

 0.00 เพือ่ใหค้ร ูผูป้กครอง 
และแกนนําชมุชน
ดา้นสขุภาพทีอ่ยูใ่น
พน้ทีใ่นพืน้ที่
ใกลเ้คยีงของ
โรงเรยีนมคีวามรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกับ
การดแูลชอ่งปาก
อยา่งถกูวธิ ี

จัดกจิกรรม 

18. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสขุประจํา
หมูบ่า้น (อสม.) อําเภอ
เมอืง 

 400,000.00 เพือ่พัฒนาศักยภาพ
บคุลากรดา้น
สาธารณสขุในการ
ใหบ้รกิารแก่
ประชาชน 

จัดกจิกรรม 

19. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิกจิกรรมวัน
ผูส้งูอายอํุาเภอกระนวน 

 200,000.00 1.เพือ่เพิม่พนูความรู ้
ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ
ในผูส้งูอาย ุ 
2.เพือ่สง่เสรมิให ้
กลุม่สมาชกิผูส้งูอายุ
มสีว่นรว่มในกจิกรรม

จัดกจิกรรม 
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สรา้งเสรมิสขุภาพ  
3.เพือ่พัฒนากลุม่
เครอืขา่ยสมาชกิใน
การดแูละผูส้งูอายใุน
เขตอําเภอกระนวน 

20. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิกจิกรรม
อาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจําหมูบ่า้น(อสม.)
(อดุหนุนสํานักงาน
สาธารณสขุจังหวัดขอน
แกน) 

 1,660,000.00 เพือ่พัฒนาศักยภาพ
และประสทิธภิาพ
การดําเนนิงานของ
อาสาสมัคร 

จัดกจิกรรม 

21. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

การพัฒนารปูแบบการ
บรกิารทีส่มบรูณ์แบบ
เพือ่การดแูลผูป่้วยภาวะ
ปากแหวง่เพดานโหว่
และความพกิารแต่
กําเนดิของศรษีะและ
ใบหนา้ในพืน้ทีจั่งหวัด
ขอนแกน่ ครัง้ที ่3 
(อดุหนุนมลูนธิติะวัน
ฉาย เพือ่ผูป่้วยปาก
แหวง่ เพดานโหวแ่ละ
พกิารทางศรษีะและ
ใบหนา้)  

 300,000.00 -เพือ่พัฒนาระบบ
การดแูลผูป่้วยปาก
แหวง่เพดานโหว่
ในชว่งอาย ุ5 ปี แรก 
ทีม่ปีระสทิธภิาพใน
พืน้ทีจั่งหวัด
ขอนแกน่ -ผูป่้วย
ปากแหวง่เพดาน
โหวท่ีเ่กดิใหมไ่ดรั้บ
การดแูลรักษาอยา่ง
มคีณุภาพจากทมีสห
วทิยาการ 

พัฒนาระบบ 

22. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

เขา้คา่ยชมรมผูส้งูอายุ
(อดุหนุนโรงพยาบาล
ศนูยข์อนแกน่) 

 100,000.00 เพือ่สรา้งแกนนํา
เครอืขา่ยผูรั้ก
สขุภาพชมรม
ผูส้งูอายดุา้นสขุภาพ 
ดา้นการรับประทาน
อาหาร การออก
กําลังกาย และ
ป้องกันโรคทีสํ่าคัญ 

จัดกจิกรรม 

23. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

เขา้คา่ยผูส้งูอายอํุาเภอ
น้ําพอง สรา้งความ
ปรองดอง สมานฉันท ์
ประจําปี 2558(อดุหนุน
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลวังชยั อําเภอน้ํา
พอง) 

 200,000.00 เพือ่ใหผู้ส้งูอายมุกีาร
รวมกลุม่ จัดกจิกรรม
รว่มกัน เพือ่สง่เสรมิ
สขุภาพผูส้งูอายใุหม้ี
สขุภาพและใจที่
สมบรูณ์ สามารถ
ดํารงชวีติไดอ้ยา่งมี
ความสขุ 

จัดกจิกรรม 

24. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

รณรงคร์วมพลังสรา้ง
สขุภาพ วัน อสม.
แหง่ชาต ิอําเภอภเูวยีง 
ประจําปี 2558(อดุหนุน
สํานักงานสาธารณสขุ
อําเภอภเูวยีง) 

 50,000.00 เพือ่เชดิชเูกยีรติ
สง่เสรมิความรัก 
ความสามัคค ีและ
เป็นขวัญกําลังใจ
ใหแ้ก ่อสม. เพือ่
รณรงคค์วามรูด้า้น
สาธารณสขุจและ
สง่เสรมิความ
เขม้แข็งของชมรม 
อสม. 

จัดกจิกรรม 

25. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

พัฒนาศักยภาพ
ผูส้งูอาย ุแกนนํา
อาสาสมัครดแูล
ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร
(อดุหนุนเทศบาลตําบล
สะอาด อําเภอน้ําพอง) 

 200,000.00 เพือ่พัฒนาศักยภาพ
ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกับ
ผูส้งูอายใุหม้คีวามรู ้
และทักษะในการ
ดแูลผูส้งูอาย ุ

จัดกจิกรรม 

26. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

อบรมเพิม่พนู
ประสทิธภิาพผูส้งูอาย ุ
และศกึษาดงูาน

 50,000.00 เพือ่สง่เสรมิความรู ้
การดแูลสขุภาพ
ผูส้งูอายดุว้ยตนเอง 

จัดกจิกรรม 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลหนอง
เม็ก อําเภอหนองสอง
หอ้ง) 

เพือ่ผูส้งูอายไุด ้
พบปะแลกเปลีย่น
ความรู ้ประเพณี 
วัฒนธรรม ใน
ทอ้งถิน่ 

27. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

พัฒนาคณุภาพบรกิาร
โรงพยาบาลสง่เสรมิ
สขุภาพตําบลคคํูา
(อดุหนุนโรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพตําบลคู
คํา อําเภอซําสงู) 

 10,000.00 เพือ่พัฒนาศักยภาพ
บคุลากรดา้น
สาธารณสขุในการ
ใหบ้รกิารแก่
ประชาชน 

จัดกจิกรรม 

28. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

พัฒนาคณุภาพบรกิาร
โรงพยาบาลสง่เสรมิ
สขุภาพตําบลบา้นโนน
(อดุหนุนโรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพตําบล
บา้นโนน อําเภอซําสงู) 

 30,000.00 เพือ่พัฒนาศักยภาพ
บคุลากรดา้น
สาธารณสขุในการ
ใหบ้รกิารแก่
ประชาชน 

จัดกจิกรรม 

29. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอกระนวน(อดุหนุน
ทีทํ่าการปกครอง
อําเภอกระนวน) 

 120,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ  
2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
การชว่ยเหลอืทาง
สังคมแกผู่ป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ 
HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

30. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอเขาสวนกวาง
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอ เขา
สวนกวาง) 

 80,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ  
2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
การชว่ยเหลอืทาง
สังคมแกผู่ป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ 
HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

31. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอโคกโพธิไ์ชย
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอโคก
โพธิไ์ชย ) 

 60,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ  
2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
การชว่ยเหลอืทาง
สังคมแกผู่ป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ 
HIV  
 
 
 

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

32. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอชนบท(อดุหนุน
ทีทํ่าการปกครอง
อําเภอชนบท) 

 100,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ  
2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
การชว่ยเหลอืทาง
สังคมแกผู่ป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ 
HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

33. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอชมุแพ(อดุหนุน
ทีทํ่าการปกครอง
อําเภอชมุแพ) 

 260,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ  
2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
การชว่ยเหลอืทาง
สังคมแกผู่ป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ 
HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

34. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอซําสงู(อดุหนุนที่
ทําการปกครองอําเภอ
ซําสงู ) 

 60,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ 
 2.เพือ่สรา้ง
เครอืขา่ยการ
ชว่ยเหลอืทางสังคม
แกผู่ป่้วยโรคเอดส์
และผูต้ดิเชือ้ HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

35. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอน้ําพอง(อดุหนุน
ทีทํ่าการปกครอง
อําเภอน้ําพอง ) 

 200,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ 
 2.เพือ่สรา้ง
เครอืขา่ยการ
ชว่ยเหลอืทางสังคม
แกผู่ป่้วยโรคเอดส์
และผูต้ดิเชือ้ HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

36. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนนิ 
งานของศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่ชว่ยเหลอื
ผูป่้วยโรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV อําเภอ
โนนศลิา(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครองอําเภอโนน
ศลิา) 

 80,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์
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2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
การชว่ยเหลอืทาง
สังคมแกผู่ป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ 
HIV  

37. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอบา้นไผ(่อดุหนุน
ทีทํ่าการปกครอง
อําเภอบา้นไผ)่ 

 150,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ 
 2.เพือ่สรา้ง
เครอืขา่ยการ
ชว่ยเหลอืทางสังคม
แกผู่ป่้วยโรคเอดส์
และผูต้ดิเชือ้ HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

38. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอบา้นฝาง
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอบา้น
ฝาง) 

 100,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ  
2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
การชว่ยเหลอืทาง
สังคมแกผู่ป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ 
HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

39. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอบา้นแฮด
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอบา้น
แฮด) 

 100,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ  
2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
การชว่ยเหลอืทาง
สังคมแกผู่ป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ 
HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

40. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอเป่ือยนอ้ย
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอเป่ือย
นอ้ย) 

 100,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ  
2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
การชว่ยเหลอืทาง
สังคมแกผู่ป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ 
HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

41. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่

 60,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอพระยนื(อดุหนุน
ทีทํ่าการปกครอง
อําเภอพระยนื) 

พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ  
2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
การชว่ยเหลอืทาง
สังคมแกผู่ป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ 
HIV  

42. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอพล(อดุหนุนที่
ทําการปกครองอําเภอ
พล ) 

 200,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ  
2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
การชว่ยเหลอืทาง
สังคมแกผู่ป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ 
HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

43. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอภผูามา่น
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอภผูา
มา่น) 

 60,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ  
2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
การชว่ยเหลอืทาง
สังคมแกผู่ป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ 
HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

44. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอภเูวยีง(อดุหนุน
ทีทํ่าการปกครอง
อําเภอภเูวยีง) 

 120,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ 
 2.เพือ่สรา้ง
เครอืขา่ยการ
ชว่ยเหลอืทางสังคม
แกผู่ป่้วยโรคเอดส์
และผูต้ดิเชือ้ HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

45. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอมัญจาครีี
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอมัญจา
ครี)ี 

 100,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ  
2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
การชว่ยเหลอืทาง
สังคมแกผู่ป่้วยโรค

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ 
HIV  

46. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอเมอืง(อดุหนุนที่
ทําการปกครองอําเภอ
เมอืง) 

 270,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ 
 2.เพือ่สรา้ง
เครอืขา่ยการ
ชว่ยเหลอืทางสังคม
แกผู่ป่้วยโรคเอดส์
และผูต้ดิเชือ้ HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

47. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอเวยีงเกา่
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอเวยีง
เกา่) 

 60,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ 
 2.เพือ่สรา้ง
เครอืขา่ยการ
ชว่ยเหลอืทางสังคม
แกผู่ป่้วยโรคเอดส์
และผูต้ดิเชือ้ HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

48. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอแวงนอ้ย
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอแวง
นอ้ย) 

 60,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ  
2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
การชว่ยเหลอืทาง
สังคมแกผู่ป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ 
HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

49. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอแวงใหญ่
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอแวง
ใหญ ่) 

 100,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ  
2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
การชว่ยเหลอืทาง
สังคมแกผู่ป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ 
HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

50. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอสชีมพ(ูอดุหนุน

 150,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

ทีทํ่าการปกครอง
อําเภอสชีมพ)ู 

ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ  
2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
การชว่ยเหลอืทาง
สังคมแกผู่ป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ 
HIV  

51. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอหนองนาคํา
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอหนอง
นาคํา) 

 60,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ 
 2.เพือ่สรา้ง
เครอืขา่ยการ
ชว่ยเหลอืทางสังคม
แกผู่ป่้วยโรคเอดส์
และผูต้ดิเชือ้ HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

52. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอหนองเรอื
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอหนอง
เรอื) 

 150,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ  
2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
การชว่ยเหลอืทาง
สังคมแกผู่ป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ 
HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

53. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภอหนองสองหอ้ง
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอหนอง
สองหอ้ง) 

 100,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ  
2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
การชว่ยเหลอืทาง
สังคมแกผู่ป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ 
HIV  

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์

54. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เฉลมิพระเกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้ HIV 
อําเภออบุลรัตน์
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภออบุล
รัตน)์ 

 100,000.00 1.เพือ่ถวายเป็นพระ
ราชกศุลและ
เทดิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่ว ในโอกาส
ทีท่รงเจรญิพระ
ชนมพรรษาครบ 6 
รอบ  
2.เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
การชว่ยเหลอืทาง
สังคมแกผู่ป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิเชือ้  
HIV 

ศนูยผ์ูป่้วยโรค
เอดส ์
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

55. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

"ADE กระตกุหัวใจเพือ่
ชาวขอนแกน่"(อดุหนุน
มลูนธิกิารแพทยฉุ์กเฉนิ
จังหวัดขอนแกน่) 

 2,000,000.00 เพือ่ใหม้เีครือ่ง
กระตกุหัวใจไฟฟ้าใน
สถานทีต่า่ง ๆ 
รวมถงึในรถพยาบาล
ในพืน้ทีท่ีข่าดแคลน 
เพือ่จะไดม้เีครือ่งมอื
ในการชว่ยฟ้ืนคนืชพี 
ซึง่เป็นการเพิม่
โอกาสรอดชวีติของ
ผูท้ีม่ภีาวะหัวใจหยดุ
เตน้อยา่งมคีณุภาพ
มากขึน้ 

เครือ่งกระตกุ
หัวใจไฟฟ้า 

56. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

พัฒนาระบบสขุภาพ
ดว้ยกลไก "สขุศาลา"
อําเภอแวงนอ้ย
(อดุหนุนสํานักงาน
สาธารณสขุอําเภอแวง
นอ้ย) 

 50,000.00 1.เพือ่พัฒนาและ
ปรับปรงุศนูย์
สาธารณสขุมลูฐาน
ชมุชนเดมิใหเ้ป็นสขุ
ศาลาหมูบ่า้นใหม้ี
ความพรอ้มในการ
ใหบ้รกิารสาธารณสขุ
มลูฐานแกป่ระชาชน 
2.เพือ่พัฒนา อสม.
ใหม้ขีดี
ความสามารถสงูขึน้ 
สําหรับการบรกิาร
ตรวจรักษา และปฐม
พยาบาลเบือ้งตน้ 

ปรับปรงุศนูย ์

57. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

กจิกรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชน 

 1,000,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
สนับสนุนการละเลน่
ของเด็กและเยาวชน
ในวันเด็กแหง่ชาตใิห ้
เด็กไดแ้สดงออกซึง่
ความสามารถในดา้น
ตา่ง ๆ 

จัดกจิกรรม 

58. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

ครอบครัวสัมพันธ์
สรา้งสรรคค์วามอบอุน่ 

 0.00 เพือ่สง่เสรมิ
ความสัมพันธอ์ันดี
ใหแ้กส่มาชกิใส
ครอบครัว 

จัดอบรม 

59. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

ปฏบัิตธิรรม  0.00 1.เพือ่ปลกูฝัง
คณุธรรม จรยิธรรม
แกป่ระชาชนและ
เยาวชนตอ่
พระพทุธศาสนา 2.
เพือ่ใหป้ระชาชน 
เด็ก และเยาวชน มี
คณุธรรม จรยิธรรมที่
ดแีละอยูใ่นสังคม
อยา่งมคีวามสขุ 

จัดอบรม 

60. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

ตน้กลา้จติอาสา  0.00 เพือ่สง่เสรมิให ้
เยาวชน มคีณุธรรม 
จรยิธรรม 
เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่และ
เสยีสละเพือ่สว่นรวม 

จัดอบรม 

61. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิคณุธรรม 
จรยิธรรม อําเภอภเูวยีง
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอภเูวยีง) 

 300,000.00 เพือ่สง่เสรมิคณุธรรม 
จรยิธรรม 

จัดอบรม 

62. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดกจิกรรมวันเด็ก
แหง่ชาต ิประจําปี 
2558(อดุหนุนศนูย์

 50,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
สนับสนุนการละเลน่
ของเด็กและเยาวชน

จัดกจิกรรม 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

วทิยาศาสตรเ์พือ่
การศกึษาขอนแกน่) 

ในวันเด็กแหง่ชาตใิห ้
เด็กไดแ้สดงออกซึง่
ความสามารถในดา้น
ตา่ง ๆ 

63. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

ครอบครัวคณุธรรม 
จรยิธรรม นําสังคม
เขม้แข็งเทดิไทอ้งค์
ราชนั(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลวังชยั 
อําเภอน้ําพอง) 

 50,000.00 1.เพือ่เสรมิสรา้ง
ความแข็งแกรง่ทาง
คณุธรรม/จรยิธรรม 
2.เพือ่สรา้งความ
ตระหนักและ
จติสํานกึใหก้ับเด็ก
และเยาวชน 
 3.เพือ่เสรมิสรา้ง
ความรักความผกูพัน
ในครอบครัว 

จัดกจิกรรม 

64. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานวันเด็กแหง่ชาต ิ
ประจําปี 2558 อําเภอภู
เวยีง(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอภเูวยีง) 

 120,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
สนับสนุนการละเลน่
ของเด็กและเยาวชน
ในวันเด็กแหง่ชาตใิห ้
เด็กไดแ้สดงออกซึง่
ความสามารถในดา้น
ตา่ง ๆ 

จัดกจิกรรม 

65. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

กจิกรรมวันผูส้งูอาย ุ
ประจําปี 2558(อดุหนุน
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลศรสีขุ อําเภอสี
ชมพ)ู 

 20,000.00 1.เพือ่ใหผู้ส้งูอายไุด ้
พบปะแลกเปลีย่น
ความรู ้ประเพณี 
วัฒนธรรมในทอ้งถิน่ 
2.เพือ่เสรมิสรา้ง
ขวัญกําลังใจในการ
ดําเนนิชวีติของ
ผูส้งูอาย ุ
 

จัดกจิกรรม 

66. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิกจิกรรม
ผูส้งูอาย(ุอดุหนุน
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสชีมพ ูอําเภอสี
ชมพ)ู 

 20,000.00 1.เพือ่ใหผู้ส้งูอายไุด ้
พบปะแลกเปลีย่น
ความรู ้ประเพณี
วัฒนธรรม ใน
ทอ้งถิน่  
2.เพือ่เสรมิสรา้ง
ขวัญกําลังใจในการ
ดําเนนิชวีติของ
ผูส้งูอาย ุ

จัดกจิกรรม 

67. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

รณรงคป้์องกันและ
ปราบปรามยาเสพตดิ 

 3,800,000.00 1.เพือ่ใหป้ระชาชน
ในจังหวัดขอนแกน่ 
มคีวามรู ้ความเขา้ใจ
โทษและพษิภัยจาก
บหุรี ่สรุา ยาเสพตดิ 
2.เพือ่ใหป้ระชาชน
ในจังหวัดขอนแกน่ 
รูจั้กวธิกีารหลกีเลีย่ง
จากบหุรี ่สรุา และยา
เสพตดิ  
3.ประชาชนใชเ้วลา
วา่งใหเ้กดิประโยชน์
อยา่งเหมาะสมกับวัย 

จัดกจิกรรม 

68. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิสถานศกึษา
ดเีดน่ในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพตดิ 

 200,000.00 1.เพือ่เสรมิสรา้งให ้
นักเรยีนมภีมูคิุม้กัน
ทางสังคม และ
หา่งไกลจากยาเสพ
ตดิ  
2.เพือ่เป็นขวัญและ
กําลังใจของ

จัดกจิกรรม 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

สถานศกึษาทีม่กีาร
รณรงคป้์องกันยา
เสพตดิ 

69. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

รณรงคแ์ละป้องกันยา
เสพตดิในสถานศกึษา 

 285,000.00 เพือ่รณรงคแ์ละ
ป้องกันยาเสพตดิ
ภายในโรงเรยีนใน
สังกัด 

จัดกจิกรรม 

70. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ
จังหวัดขอนแกน่ 
ประจําปี 2558(อดุหนุน
ทีทํ่าการปกครอง
จังหวัดขอนแกน่ศนูย์
พลังแผน่ดนิเอาชนะยา
เสพตดิ ศพส.จังหวัด
ขอนแกน่) 

 1,000,000.00 1.เพือ่ใหส้ามารถ
เอาชนะยาเสพตดิได ้
อยา่งย่ังยนืและมี
ระบบเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพตดิทีม่ี
ประสทิธภิาพ 
 2.เพือ่รณรงคส์รา้ง
กระแสสังคมปลกุ
จติสํานกึให ้
ประชาชนทั่วไปเกดิ
เป็นพลังแผน่ดนิและ
เขา้รว่มเป็นพลัง
แผน่ดนิในการ
ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

จัดกจิกรรม 

71. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

เสรมิสรา้งศักยภาพการ
ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
ประจําปี 2558(อดุหนุน
สถานตํีารวจภธูรบา้น
ไผ)่ 

 100,000.00 1.เพือ่สรา้งความ
เขา้ใจและทัศนคตทิี่
ดตีอ่กันระหวา่ง
ตํารยจกับประชาชน 
2.เพือ่แสวงหาความ
รว่มมอืจากประชาชน
ในการป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม ยาเสพ
ตดิ อบัุตภิัยตา่ง ๆ 

จัดกจิกรรม 

72. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สรา้งเครอืขา่ย
อาสาสมัครป้องกัน
อาชญากรรมและยา
เสพตดิ ประจําปี 2558(
อดุหนุนสถานี
ตํารวจภธูรเป่ือยนอ้ย) 

 100,000.00 1.เพือ่แสวงหาความ
รว่มมอืจากกลุม่
เยาวชนและวัยรุน่ให ้
เขา้มามสีว่นรว่มใน
การป้องกันและ
แกไ้ขปัญหายาเสพ
ตดิการทะเลาะเบาะ
แวง้กันของกลุม่
วัยรุน่  
2.เพือ่ลดปัญหา
ความขัดแยง้ของ
กลุม่วัยรุน่ในพืน้ที ่

จัดกจิกรรม 

73. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ตํารวจชมุชนสรา้ง
เครอืขา่ยพลังแผน่ดนิ
เอาชนะยาเสพตดิ
(อดุหนุนสถานี
ตํารวจภธูรหนองสอง
หอ้ง) 

 100,000.00 1.เพือ่ใหส้มาชกิ
อาสาสมัครตํารวจ
ชมุชนฯไดเ้พิม่พนู
ความรูแ้ละเรยีนรู ้
เทคโนโลยใีหม ่ๆ 
ในการป้องกัน
ปราบปรามยาเสพตดิ 
และอาชญากรรม 
 2.เพือ่เสรมิสรา้ง
ความเขม้แข็ง ชว่ย
ลดปัญหายาเสพตดิ
และอาชญากรรมได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 

จัดอบรม 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

74. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

อบรมอาสาสมัคร
ตอ่ตา้นยาเสพตดิ
(อดุหนุนสถานี
ตํารวจภธูรชมุแพ) 

 300,000.00 1.เพือ่ใหส้มาชกิ
อาสาสมัครตอ่ตา้น
ยาเสพตดิไดเ้พิม่พนู
ความรูแ้ละเรยีนรู ้
เทคโนดลยใีหม ่ๆ 
ในการป้องกัน
ปราบปรามยาเสพตดิ
และอาชญากรรม  
2.เพือ่เสรมิสรา้ง
ความเขม้แข็ง ชว่ย
ลดปัญหายาเสพตดิ
และอาชญากรรมได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

จัดอบรม 

75. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

ฝึกอบรมสมาชกิแจง้
ขา่วอาชญากรรมยา
เสพตดิอําเภอโนนศลิา 
ประจําปี 2558(อดุหนุน
สถานตํีารวจภธูรโนน
ศลิา) 

 100,000.00 1.เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความรูเ้กีย่วกับขา่ว
อาชญากรรม ยาเสพ
ตดิ อบายมขุและ
สามารถแจง้ขา่วให ้
เจา้หนา้ทีไ่ดถ้กูตอ้ง
แมน่ยําและเป็น
ประโยชนต์อ่ทาง
ราชการและชมุชน 
2.เพือ่เพิม่เครอืขา่ย
จํานวนสมาชกิ
เครอืขา่ยแจง้ขา่ว
อาชญากรรม การ
ป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ยาเสพ
ตดิ 

จัดอบรม 

76. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิกจิกรรมตํารวจ
ชมุชนสัมพันธโ์นนศลิา 
ประจําปี 2558(อดุหนุน
สถานตํีารวจภธูรโนน
ศลิา) 

 300,000.00 1.เพือ่เปิดโอกาสให ้
ประชาชนเขา้มามี
สว่นรว่มในการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
อาชญากรรมที่
เกดิขึน้ในชมุชน  
2.เพือ่เสรมิสรา้งให ้
ประชาชนมคีวาม
ศรัทธา และเขา้ใจ
บทบาทหนา้ทีข่อง
ตํารวจมากขึน้ 

จัดกจิกรรม 

77. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

หมูบ่า้นชมุชนและ
มวลชนสัมพันธส์รา้ง
ภมูคิุม้กันยาเสพตดิ 
ประจําปี 2558(อดุหนุน
สถานตํีารวจภธูรโนน
ศลิา) 

 300,000.00 1.เพือ่เสรมิสรา้งให ้
คนในชมุชนเรยีนรู ้
การใชช้วีติและ
สามารถปรับตัวใหอ้ยู่
รว่มกับบคุคลอืน่ได ้
อยา่งมคีวามสขุ 
 2.เพือ่สรา้ง
ภมูคิุม้กันทางสังคม
แกค่นในชมุชน 
เพือ่ทีจ่ะไดห้า่งไกล
ยาเสพตดิ 

จัดกจิกรรม 

78. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

ฝึกอบรมการดํารงชพี
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง/การ
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ
และอาชญากรรม
(อดุหนุนสถานี
ตํารวจภธูรบา้นฝาง) 

 300,000.00 1.เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความรู ้ความเขา้ใจ
หลักปรัชญาเศรษฐ 
กจิพอเพยีง 2.เพือ่
เป็นการลดรายจ่าย
เพิม่รายไดต้า้น
เกษตรกรรมใหก้ับ
ประชาชนในพืน้ที ่

จัดกจิกรรม 
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79. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

ฝึกอบรมเสรมิสรา้ง
ศักยภาพการป้องกัน
อาชญากรรมและยา
เสพตดิอําเภอภเูวยีง 
รุน่ที ่2(อดุหนุนสถานี
ตํารวจภธูรภเูวยีง) 

 500,000.00 1.เพือ่แสวงหาความ
รว่มมอืจากประชาชน 
ชมุชน ทอ้งถิน่และ
อําเภอตา่ง ๆ ใหเ้ขา้
มามสีว่นรว่มใน
กจิกรรมตํารวจ  
2.เพือ่ขยาย
เครอืขา่ยอาสาสมัคร
ใหม้กีารเชือ่มโยง
การทํางานให ้
ประสานสอดคลอ้ง
ซึง่กันและกัน 

ฝึกอบรม 

80. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิการจัดงาน
ประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 3,000,000.00 เพือ่สง่เสรมิ 
สนับสนุนการจัดงาน
ไหมและงาน
ประเพณีทีสํ่าคัญ
ของจังหวัดขอนแกน่ 

จัดคม้วัฒน
ธรรมในงาน
เทศกาลไหมฯ 

81. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิเยาวชนตน้แบบ
ผูนํ้าพัฒนาวัดและศา
สนพธิ ี

 300,000.00 -เพือ่เสรมิสรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจ
แกเ่ยาวชนเกีย่วกับ
บทบาท อํานาจ
หนา้ทีแ่ละกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งให ้
สามารถนําไปปฏบัิติ
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

จัดงาน
ประกอบพธิ ี

82. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

อบรมเยาวชนมสุลมิ  300,000.00 เพือ่ใหค้วามรู ้ความ
เขา้ใจ หลักการ
ปฏบัิตขิองศาสนา
มสุลมิ และ
เสรมิสรา้งจรยิธรรม
แกเ่ยาวชนมสุลมิ 

จัดงาน
ประกอบพธิ ี

83. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

บรรพชาสามเณรภาค
ฤดรูอ้น องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัดขอนแกน่ 

 500,000.00 เพือ่เสรมิสรา้ง
คณุธรรม และ
จรยิธรรมทีด่แีก่
เยาวชน 

บรรพชา
สามเณร 

84. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีบญุบัน้
ไฟอําเภอหนองนาคํา 

 200,000.00 1.เพือ่เผยแพร่
ศลิปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทอ้งถิน่ไว ้
สบืทอดตอ่ไป 2.
เพือ่สง่เสรมิความ
รว่มมอืความรักและ
ความสามัคครีะหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนและ
ประชาชน 

จัดงาน
ประเพณ ี

85. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

บวชชพีราหมณ์ปฏบัิติ
ธรรม 

 200,000.00 เพือ่เสรมิสรา้ง
คณุธรรม และ
จรยิธรรมทีด่แีกส่ตรี
ทีม่าปฏบัิตธิรรม 

จัดงานบวชชี
พราหมณ์ 

86. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

บวชสามเณร-ชี
พราหมณ์ภาคฤดรูอ้น 
อําเภอหนองนาคํา 

 200,000.00 เพือ่เสรมิสรา้ง
คณุธรรมและ
จรยิธรรมทีด่แีก่
เยาวชนและสตรทีีม่า
ปฏบัิตธิรรม 

จัดงานบวช 

87. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานสง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรมประเพณี
ทอ้งถิน่งานลอยกระทง
ประจําปี 2557(อดุหนุน

 100,000.00 1.เพือ่เผยแพร่
ศลิปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทอ้งถิน่ไว ้

จัดงาน
ประเพณ ี
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เทศบาลตําบลในเมอืง 
อําเภอเวยีงเกา่) 

สบืทอดตอ่ไป  
2.เพือ่สง่เสรมิความ
รว่มมอืความรักและ
ความสามัคครีะหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน 

88. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิน่ 
ประจําปี 2558(อดุหนุน
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลหนิตัง้ อําเภอ
บา้นไผ)่ 

 50,000.00 1.เพือ่สง่เสรมิ
วัฒนธรรมประเพณี
ทอ้งถิน่  
2.เพือ่ใหค้นรุน่หลัง
ไดเ้ห็นถงึประเพณี
อันดงีามและ
ทรงคณุคา่ 

จัดงาน
ประเพณ ี

89. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีศาลเจา้
พอ่หมืน่ศร ีประจําปี 
2558(อดุหนุนเทศบาล
ตําบลแวงนอ้ย) 

 300,000.00 -เพือ่สง่เสรมิอนุรักษ์
จารตีประเพณี 
วัฒนธรรมประเพณี
อันดงีามของทอ้งถิน่
สบืไป 

จัดกจิกรรม 

90. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานอนุรักษ์ สง่เสรมิ
ศลิปะประเพณีและ
วัฒนธรรมทอ้งถิน่
อําเภอผภูามา่น
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอภผูา
มา่น) 

 500,000.00 1.เพือ่ใหศ้ลิปะ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมทอ้งถิน่ให ้
คงไวต้อ่ไป 
 2.เพือ่สรา้งจติสํานกึ
ใหเ้ห็นความสําคัญ 

จัดกจิกรรม 

91. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดอนุรักษ์ศลิปะและ
สง่เสรมิภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ในงานประเพณี
บญุบัง้ไฟอําเภอ
กระนวน(อดุหนุน
เทศบาลเมอืงกระนวน) 

 100,000.00 เพือ่เผยแพร่
ศลิปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทอ้งถิน่ไว ้
สบืทอดตอ่ไป 

จัดงานบญุบัง้
ไฟ 

92. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีบญุ
เหลา่พระยนื ประจําปี 
2558(อดุหนุนเทศบาล
ตําบลพระยนื) 

 50,000.00 เพือ่บวงสรวงและ
สมโภชนเ์หลา่พระ
ยนืตะวันออกและ
เหลา่พระยนืตะวันตก 
เพือ่อนุรักษ์ประเพณี
อันดงีามของชาวพระ
ยนื 

จัดกจิกรรม 

93. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีรําลกึ
สมเด็จพระพฒุาจารย์
(อาจอาสภมหาเถร) 
ประจําปี 2558(อดุหนุน
เทศบาลตําบลบา้นโตน้ 
อ.พระยนื) 

 50,000.00 เพือ่เป็นการรําลกึ
คณุงามความดขีอง
สมเด็จพระพฒุา
จารย(์อาจ อาสภ
มหาเถร) 

จัดงาน
ประเพณ ี

94. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีพระครู
ญาณสารโสภติ ตําบล
ขามป้อม(อดุหนุน
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลขามป้อม) 

 50,000.00 เพือ่ประกาศเกยีรติ
คณุและรําลกึถงึพระ
เดชพระคณุของ
หลวงปู่ พระครญูาณ
สารโสภติ 

จัดกจิกรรม 

95. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

นมัสการเจดยีห์ลวงปู่
พระครปูลัดหลา้ 
พรหมโชโตบชูาพระ
บรมสารรีกิธาตแุละพระ
บรูพาจารย ์ต.หนอง
แวง ประจําปี 2557(
อดุหนุนองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลหนองแวง อ.
พระยนื) 

 50,000.00 เพือ่รําลกึถงึคณุ
ความดขีองหลวงปู่
ปลัดหลา้ฯ และพระ
บรูพาจารยข์อง
ตําบลหนองแวง 

จัดงานรําลกึ 
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96. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สบืสานวัฒนธรรม
ประเพณีพระเจา้ใหญ่
องคต์ือ้(อดุหนุน
เทศบาลตําบลพระยนื
มิง่มงคล) 

 50,000.00 เพือ่ใหช้มุชนและ
ประชาชนไดม้า
สักการะและขอพร
พระเจา้ใหญอ่งคต์ือ้
ในวันขึน้ปีใหม ่สรา้ง
ขวัญกําลังใจในการ
ประกอบอาชพี 

จัดกจิกรรม 

97. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีศาลเจา้
ปู่ หอคําตําบลพระบ ุ
ประจําปี 2558(อดุหนุน
เทศบาลตําบลพระบ)ุ 

 50,000.00 เพือ่บวงสรวงและ
สมโภชนห์อเจา้ปู่ หอ
คํา เพือ่อนุรักษ์
ประเพณีอันดงีาม
ของชาวตําบลพระบุ
ใหค้งอยูส่บืไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

98. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานกาชาดประจําปี
รวมของดเีมอืงชมุแพ 
ประจําปี 2558(อดุหนุน
ทีทํ่าการปกครอง
อําเภอชมุแพ) 

 300,000.00 เพือ่ประชาสัมพันธ์
สนิคา้ของอําเภอชมุ
แพใหเ้ป็นทีรู่จั้ก เพือ่
รักษาประเพณีอันดี
งามตลอดจนภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

จัดงานกาชาด 

99. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

ออกรา้นธารากาชาด 
ประจําปี 2557 
(อดุหนุนสํานักงาน
เหลา่กาชาดจังหวัด
ขอนแกน่) 

 300,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน
ทั่วไปมคีวาม
ตระหนักในการ
ชว่ยเหลอืเพือ่น
มนุษย ์ซึง่เป็นการ
สรา้งคา่นยิมในการ
รูจั้กแบง่ปันใหแ้ก่
เพือ่นผูย้ากไร ้ตาม
กําลังความสามารถ
ของตน 

จัดงานกาชาด 

100. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานศวิะราตรปีชูนยีา
ลัย ปราสาทเปือยนอ้ย 
ประจําปี 2558(อดุหนุน
ทีทํ่าการปกครอง
อําเภอเปือยนอ้ย) 

 200,000.00 เพือ่อนุรักษ์รักษาไว ้
ซ ึง่ขนบธรรมเนยีม
ประเพณทีีด่งีามของ
ประชาชนในอําเภอ 
เพือ่ประชาสัมพันธ์
สถานทีท่อ่งเทีย่วให ้
เป็นทีรู่จั้ก 

จัดงาน
ประเพณ ี

101. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีบญุบัง้
ไฟ อําเภอบา้นไผ ่
ประจําปี 2558(อดุหนุน
ทีทํ่าการปกครอง
อําเภอบา้นไผ)่ 

 250,000.00 เพือ่สบืสานอนุรักษ์
ฟ้ืนฟแูละเผยแพร่
ศลิปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีบญุบัง้ไฟ
สบืไป 

จัดงาน 

102. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิจัดงานประเพณี
บญุกุม้ขา้วใหญ ่อําเภอ
อบุลรัตน ์ประจําปี 
2558 (อดุหนุน
สํานักงานวัฒนธรรม
อําเภออบุลรัตน)์ 

 50,000.00 เพือ่อนุรักฟ้ืนฟ ูสบื
สานขนบธรรมเนยีม
ประเพณี และภมูิ
ปัญญาดา้นประเพณี
ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นที่
ประจักษ์สบืไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

103. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

ประเพณีตักบาตรเทโว
นมัสการองคพ์ระใหญ ่
ไหวร้อยพระพทุธบาท 
ประจําปี 2557(อดุหนุน
เทศบาลตําบลเขือ่น
อบุลรัตน ์อําเภออบุล
รัตน)์ 
 
 
 
 

 50,000.00 เพือ่อนุรักษ์ฟ้ืนฟ ูสบื
สานขนบธรรมเนยีม
ประเพณี และภมูิ
ปัญญาดา้นประเพณี
ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นที่
ประจักษ์สบืไป 

จัดงาน
ประเพณ ี
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104. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีแขง่เรอื
พาย เทศบาลตําบลทา่
พระ ประจําปี 2557 
(อดุหนุนเทศบาลตําบล
ทา่พระ อําเภอเมอืง) 

 150,000.00 เพือ่สบืสานประเพณี
โบราใหอ้ยูส่บืไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

105. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีลอย
กระทง เทศบาลตําบล
ทา่พระ ประจําปี 2557(
อดุหนุนเทศบาลตําบล
ทา่พระ อําเภอเมอืง) 

 100,000.00 เพือ่สบืสานประเพณี
โบราณใหอ้ยูส่บืไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

106. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณี
สงกรานตเ์ทศบาล
ตําบลทา่พระ ประจําปี 
2558(อดุหนุนเทศบาล
ตําบลทา่พระ อําเภอ
เมอืง) 

 150,000.00 เพือ่เผยแพร่
ศลิปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทอ้งถิน่ไว ้
สบืทอดตอ่ไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

107. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทอสีาน ฮี
ตสบิสอง ครองสบิสี่
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลบา้น
ลาน อําเภอบา้นไผ)่ 

 100,000.00 เพือ่สบืสานและ
อนุรักษ์
ศลิปวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิน่"ฮี
ตสบิสองคองสบิสี"่
ใหค้งอยูส่บืไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

108. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีบญุบัง้
ไฟ ประจําปี 2558(
อดุหนุนองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลแคนเหนอื 
อําเภอบา้นไผ)่ 

 50,000.00 เพือ่อนุรักษ์ สบืสาน
ศลิปวัฒนธรรมและ
ประเพณทีีด่งีามของ
ทอ้งถิน่ใหค้งอยู่
สบืไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

109. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีบญุบัง้
ไฟตําบลภเูหล็ก 
ประจําปี 2558(อดุหนุน
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลภเูหล็ก อําเภอ
บา้นไผ)่ 

 100,000.00 เพือ่สบืสานอนุรักษ์
ฟ้ืนฟแูละเผยแพร่
ศลิปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีบญุบัง้ไฟ
สบืไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

110. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิน่ 
ประจําปี 2558(อดุหนุน
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลหนองน้ําใส 
อําเภอบา้นไผ)่ 

 50,000.00 เพือ่สบืสานและ
อนุรักษ์
ศลิปวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิน่"ฮี
ตสบิสอง ครองสบิสี"่
ใหค้งอยูส่บืไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

111. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

รดน้ําขอพรผูส้งูอายใุน
เทศกาลสงกรานต์
ตําบลป่าปอ ประจําปี 
2558(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลป่าปอ 
อําเภอบา้นไผ)่ 

 50,000.00 เพือ่เป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
อันดงีามของไทยให ้
คงไว ้

จัดงาน 

112. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

เทศกาลไกย่า่ง และ
ของดอํีาเภอเขาสวน
กวาง ประจําปี 2558(
อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอเขาสวน
กวาง) 

 250,000.00 เพือ่ประชาสัมพันธ์
ชือ่เสยีงไกย่า่งเขา
สวนกวางของแท ้
และอรอ่ยตอ้ง"ไก่
ยา่งเขาสวนกวาง" 

จัดงาน 

113. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานไหมมัดหมีแ่ละ
ของดเีมอืงชลบถ 
ประจําปี 2558(อดุหนุน
ทีทํ่าการปกครอง
อําเภอชนบท) 

 100,000.00 เพือ่ประชาสัมพันธ์
ผลติภัณฑผ์า้ไหม
ของอําเภอชนบทให ้
เป็นทีรู่จั้กแพรห่ลาย 
 
 

จัดงานไหม
มัดหมี ่
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114. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีสรงน้ํา
พระเจา้ใหญไ่ชยวาน 
ประจําปี 2558(อดุหนุน
ทีทํ่าการปกครอง
อําเภอโคกโพธิไ์ชย) 

 100,000.00 เพือ่สง่เสรมิและสบื
สานการจัดงาน
ประเพณีพระเจา้ใหญ่
ไชยวาน อําเภอโคก
โพธิไ์ชย 

จัดงาน
ประเพณ ี

115. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

เทศกาลกลว้ยไมป่้า
บานและของดเีมอืง
มัญจาครี ีประจําปี 
2558 (อดุหนุน
สํานักงานพัฒนาชมุชน
อําเภอมัญจาครี)ี 

 700,000.00 เพือ่อนุรักษ์พันธุ์
กลว้ยไมช้า้งกระและ
สบืสานวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทีด่งีาม 

จัดงาน 

116. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณี
วัฒนธรรม อําเภอภู
เวยีง 

 200,000.00 เพือ่สบืสานประเพณี
โบราณใหอ้ยูส่บืไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

117. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิการจัดงาน
ประเพณีบญุคณูลาน
ขา้วโพดหวาน สาน
ไมตร ีขา้วจีแ่ซบ 
อําเภอบา้นฝาง จ.
ขอนแกน่(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครองอําเภอบา้น
ฝาง) 

 100,000.00 เพือ่อนุรักษ์ สง่เสรมิ 
สบืสานจารตี
ประเพณีทอ้งถิน่ให ้
ดํารงอยูอ่ยา่งย่ังยนื 

จัดงาน
ประเพณ ี

118. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานเทศกาลประจําปี 
2557 อําเภอหนองนา
คํา(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอหนอง
นาคํา) 

 200,000.00 เพือ่สบืสานประเพณี
และวัฒนธรรมอันดี
งามของทอ้งถิน่ให ้
ดํารงอยูต่ลอดไป 

จัดงาน
เทศกาล 

119. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีบญุบัง้
ไฟเทศบาลตําบลน้ํา
พอง ประจําปี 2558(
อดุหนุนเทศบาลตําบล
น้ําพอง) 

 100,000.00 เพือ่อนุรักษ์ สบืสาน
ศลิปวัฒนธรรมและ
ประเพณทีีด่งีามของ
ทอ้งถิน่ใหค้งอยู่
สบืไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

120. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีบญุบัง้
ไฟ ประจําปี 2558 
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลวังชยั 
อําเภอน้ําพอง) 

 200,000.00 เพือ่อนุรักษ์ สบืสาน
ศลิปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทีด่งีานของ
ทอ้งถิน่ใหค้งอยู่
สบืไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

121. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีบญุบัง้
ไฟเทศบาลตําบล
สะอาด อําเภอน้ําพอง 
ประจําปี 2558(อดุหนุน
เทศบาลตําบลสะอาด 
อําเภอน้ําพอง) 

 100,000.00 เพือ่อนุรักษ์ สบืสาน
ศลิปวัฒนธรรมและ
ประเพณทีีด่งีามของ
ทอ้งถิน่ใหค้งอยู่
สบืไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

122. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิอนุรักษ์
ประเพณีบญุทอดเทยีน 
ประจําปี 2557(อดุหนุน
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลเขานอ้ย อ.เวยีง
เกา่) 

 100,000.00 เพือ่อนุรักษ์ สบืสาน
ศลิปวัฒนธรรมและ
ประเพณทีีด่งีามของ
ทอ้งถิน่ใหค้งอยู่
สบืไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

123. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สบืสานวัฒนธรรมหมอ
ลําด ีดนตรพีืน้บา้น
(อดุหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรม ต.กดุธาต ุอ.
หนองนาคํา) 
 
 
 

 150,000.00 เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน
และประชาชนไดร้ว่ม
ฟ้ืนฟอูนุรักษ์หมอลํา
และดนตรพีืน้บา้น 

จัดอบรม 
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124. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณี
เทศกาลวา่วและบญุกุม้
ขา้วโนนศลิา ประจําปี 
2557 (อดุหนุนทีทํ่า
การปกครองอําเภอโนน
ศลิา) 

 300,000.00 เพือ่สง่เสรมิใหม้งีาน
เทศกาลทีจั่ดขึน้เป็น
ประเพณีประจําปีของ
อําเภอโนนศลิา 

จัดงานบญุกุม้
ขา้ว 

125. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานบญุประเพณี
อําเภอโนนศลิา
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอโนน
ศลิา) 

 200,000.00 เพือ่อนุรักษ์สบืสาน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมทีด่งีาม
ของทอ้งถิน่ใหค้งอยู่
สบืไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

126. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

ถวายกฐนิพระราชทาน
(อดุหนุนเทศบาลตําบล
พระลับ อําเภอเมอืง
ขอนแกน่) 

 100,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้
ประชาชนผูเ้ลือ่มใส
ศรัทธาใน
พระพทุธศาสนา ได ้
มโีอกาสรว่มกันทํา
กจิกรรมประเพณีอัน
ดงีาม และศาสนพธิี
ตา่ง ๆ 

จัดงานกฐนิ 

127. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สบืสานงานประเพณี
ลอยกระทง ประจําปี 
2558 (อดุหนุน
เทศบาลตําบลวังชยั 
อําเภอน้ําพอง) 

 50,000.00 เพือ่สง่เสรมิและสบื
สานการจัดงาน
ประเพณ ี

จัดงาน
ประเพณ ี

128. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สบืสานงานประเพณีแห่
เทยีนพรรษา ประจําปี 
2558 (อดุหนุน
เทศบาลตําบลวังชยั 
อําเภอน้ําพอง) 

 50,000.00 เพือ่สง่เสรมิและสบื
สานการจัดงาน
ประเพณ ี

จัดงาน
ประเพณ ี

129. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิงานประเพณี
ทอ้งถิน่ (อดุหนุน
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลโคกสง่า อําเภอ
พล) 

 50,000.00 เพือ่เผยแพร่
ศลิปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทอ้งถิน่ไว ้
สบืทอดตอ่ไป  

จัดงาน
ประเพณ ี

130. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2557 
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลโจด
หนองแก อ.พล) 

 50,000.00 เพือ่สง่เสรมิและสบื
สานการจัดงาน
ประเพณ ี

จัดงาน
ประเพณ ี

131. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2557 
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลโนน
ขา่ อ.พล) 

 50,000.00 เพือ่สง่เสรมิและสบื
สานการจัดงาน
ประเพณ ี

จัดงาน
ประเพณ ี

132. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สบืชะตาบา้นตอ่ชะตา
เมอืงบา้นไผ ่ประจําปี 
2558 (อดุหนุน
สํานักงานวัฒนธรรม
อําเภอบา้นไผ)่ 

 50,000.00 เพือ่สง่เสรมิ อนุรักษ์ 
สบืสาน พธิกีรรมบชูา
เทวดาอารักษ์ 
มเหศักดิเ์มอืงบา้น
ไผ ่

พธิกีรรม 

133. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

รดน้ําขอพรผูส้งูอายวัุน
สงกรานต(์อดุหนุน
สํานักงานวัฒนธรรม
อําเภอหนองนาคํา) 

 80,000.00 เพือ่สง่เสรมิสบืสาน
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดงีามที่
เป็นมรดกอันล้ําคา่
ของทอ้งถิน่  
 
 

จัดงานรดน้ํา 
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134. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

วันเขา้พรรษา(อดุหนุน
สํานักงานวัฒนธรรม
อําเภอหนองนาคํา) 

 20,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนชาว
พทุธไดร้ว่มทําบญุ 
ใสบ่าตร ถวายเทยีน 
ผา้อาบน้ําฝน จํานวน 
27 วัด 

จัดงาน 

135. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

วันวสิาขบชูาโลก 
(อดุหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมอําเภอหนอง
นาคํา) 

 20,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนชาว
พทุธไดร้ว่มทําบญุ 
ใสบ่าตร เวยีนเทยีน
ทีวั่ด 

จัดกจิกรรม 

136. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีบญุกุม้
ขา้วใหญแ่ละของดี
อําเภอบา้นไผ(่อดุหนุน
ทีทํ่าการปกครอง
อําเภอบา้นไผ)่ 

 200,000.00 เพือ่สบืสานและ
อนุรักษ์เผยแพร่
ศลิปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณ"ีทอสีาน"
ตามฮตีสบิสอง ครอง
สบิสี ่

จัดงาน
ประเพณ ี

137. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

อนุรักษ์ศลิปแมไ่มม้วย
ไทยคงไวเ้พือ่ความเป็น
ไทย(อดุหนุนศนูย์
การศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตาม
อัธยาศัย อ.หนองเรอื) 

 4,000,000.00 เพือ่สบืสาน
วัฒนธรรมศลิปะแม่
ไมม้วยไทย ให ้
ประเทศในประชาคม
อาเซยีนไดเ้รยีนรู ้
และศกึษา 

จัดกจิกรรม 

138. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีบญุสัจ
จา อําเภอเวยีงเกา่ 
ประจําปี 2558(อดุหนุน
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลเมอืงเกา่พัฒนา 
อ.เวยีงเกา่) 

 100,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความรักและหวง
แหนใน
ศลิปวัฒนธรรมและ
ประเพณขีองทอ้งถิน่ 

จัดงาน
ประเพณ ี

139. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีบญุบัง้
ไฟ ประจําปี 2558 
(อดุหนุนเทศบาลตําบล
โคกสงู อ.อบุลรัตน)์ 

 50,000.00 เพือ่เผยแพร่
ศลิปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทอ้งถิน่ไว ้
สบืทอดตอ่ไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

140. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีบญุบัง้
ไฟ(สองฝ่ังบัง้ไฟลา้น)
ขอนแกน่-ชยัภมู ิปะ
จําปี 2558 (อดุหนุนที่
ทําการปกครอง อ.โคก
โพธิไ์ชย) 

 500,000.00 เพือ่เผยแพร่
ศลิปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทอ้งถิน่ไว ้
สบืทอดตอ่ไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

141. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สบืสานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2557 
(อดุหนุนเทศบาลตําบล
บงึเนยีม อ.เมอืง) 

 45,000.00 เพอ่ใหป้ระชาชนเกดิ
ความซาบซึง้และ
ตระหนักถงึ
ความสําคัญเห็น
คณุคา่ทางวัฒนธรรม
ไทย 

จัดงาน
ประเพณ ี

142. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีบญุบัง้
ไฟ ประจําปี 2558(
อดุหนุนเทศบาลตําบล
ยางคํา อ.หนองเรอื) 

 100,000.00 เพือ่เผยแพร่
ศลิปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทอ้งถิน่ไว ้
สบืทอดตอ่ไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

143. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สบืสานงานประเพณี
สงกรานตแ์ละรดน้ําดํา
หัวผูส้งูอาย ุประจําปี 
2558 (อดุหนุน
เทศบาลตําบลวังเพิม่ 
อ.สชีมพ)ู 
 

 20,000.00 เพือ่เป็นการปลกูฝัง
คา่นยิมอันดงีามแก่
เยาวชนไทย 

จัดงาน
ประเพณ ี
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144. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีบญุบัง้
ไฟ ประจําปี 2558 
(อดุหนุนเทศบาลตําบล
สชีมพ ูอ.สชีมพ)ู 

 20,000.00 เพือ่เผยแพร่
ศลิปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทอ้งถิน่ไว ้
สบืทอดตอ่ไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

145. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

รดน้ําดําหัวประเพณี
สงกรานต ์พ.ศ.2558 
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
บรบิรูณ์ อ.สชีมพ)ู 

 20,000.00 เพือ่เป็นการปลกูฝัง
คา่นยิมอันดงีามแก่
เยาวชนไทย 

จัดงาน
ประเพณ ี

146. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณี
สงกรานตบ์ญุกูฮ่ม่ขอ่ย 
ครัง้ที ่5 ประจําปี 2558 
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลดอน
ชา้ง อ.เมอืง) 

 100,000.00 เพือ่ใหเ้ยาวชนและ
ปะชาชนในพืน้ทีไ่ด ้
ตระหนักถงึ
ความสําคัญของ
ประเพณีและ
วัฒนธรรมทอ้งถิน่ 
 

จัดงาน
ประเพณ ี

147. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีบญุบัง้
ไฟวัดกูบ่า้นออ้ ประจําปี 
2558 (อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลดอน
หัน อ.เมอืง) 

 100,000.00 เพือ่เผยแพร่
ศลิปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทอ้งถิน่ไว ้
สบืทอดตอ่ไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

148. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สบืสานประเพณีบญุ
มหาชาต(ิบญุผะเหวด)
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลบา้น
ดง อ.อบุลรัตน)์ 

 50,000.00 เพือ่สง่เสรมิฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ทอ้งถิน่ 

จัดงานสบืสาน
ประเพณ ี

149. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สบืสานประเพณีลอย
กระทง(อดุหนุน
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบา้นดง อ.อบุล
รัตน)์ 

 50,000.00 เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได ้
ตระหนักใน
ความสําคัญ เห็น
คณุคา่ของวัฒนธรรม
ไทย 

จัดงานสบืสาน
ประเพณ ี

150. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิและอนุรักษ์
ประเพณีบญุบัง้ไฟ 
ตําบลบา้นเม็ง ประจําปี 
2558 (อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลบา้น
เม็ง อ.หนองเรอื) 

 200,000.00 เพือ่เป็นการ
บํารงุรักษาศลิปะ
จารตีประเพณีภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่และ
วัฒนธรรมอันดขีอง
ประชาชน 

จัดงาน
ประเพณ ี

151. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

ไงนประจําปีไหวพ้ระ
เจา้ใหญแ่ละงาน
ประเพณีบญุกุม้ขา้ว
ใหญ ่ประจําปี 2558(
อดุหนุนองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลเมอืงพล อ.
พล) 

 50,000.00 เพือ่สง่เสรมิและสบื
สานการจัดงาน
ประเพณีไหวพ้ระเจา้
ใหญ ่อ.พล 

จัดงาน
ประเพณ ี

152. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีบญุบัง้
ไฟ (อดุหนุนเทศบาล
ตําบลศรสีขุ อ.สชีมพ)ู 

 20,000.00 เพือ่เผยแพร่
ศลิปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทอ้งถิน่ไว ้
สบืทอดตอ่ไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

153. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีแห่
เทยีนพรรษา(อดุหนุน
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลสชีมพ ูอ.สชีมพ)ู 

 20,000.00 เพือ่สง่เสรมิฟ้ืนฟู
อนุรักษ์ไวซ้ ึง่
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณ ี

จัดงาน
ประเพณ ี

154. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีบญุบัง้
ไฟตําบลหนองมะเขอื 
ประจําปี 2558 

 50,000.00 เพือ่เผยแพร่
ศลิปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีม

จัดงาน
ประเพณ ี
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(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลหนอง
มะเขอื อ.พล) 

ประเพณีทอ้งถิน่ไว ้
สบืทอดตอ่ไป 

155. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณี
สงกรานตร์ดน้ําดําหัว
ผูส้งูอาย(ุอดุหนุน
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลหนองแวงโสก
พระ อ.พล) 

 50,000.00 เพือ่เผยแพร่
ศลิปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทอ้งถิน่ไว ้
สบืทอดตอ่ไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

156. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานสบืสานประเพณี
บญุบัง้ไฟ อําเภอพล 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอพล) 

 500,000.00 เพือ่เผยแพร่
ศลิปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทอ้งถิน่ไว ้
สบืทอดตอ่ไป 

จัดงาน
ประเพณ ี

157. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานบญุคณูลานสู่
ขวัญขา้ว อําเภอแวง
นอ้ย (อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอแวง
นอ้ย) 

 150,000.00 เพือ่อนุรักษ์ สง่เสรมิ 
สบืสานจารตี
ประเพณีทอ้งถิน่ให ้
ดํารงอยูอ่ยา่งย่ังยนื 

จัดงาน
ประเพณ ี

158. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงาน 52 ปี สบืสาน
ตํานานอําเภอหนองเรอื 
(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอหนอง
เรอื) 

 1,000,000.00 เพือ่ใหข้า้ราชการ 
พอ่คา้ประชาชนไดม้ี
สว่นรว่มในการจัด
กจิกรรมสบืสาน
วัฒนธรรม 

จัดงานลบืสาน 

159. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีบญุกุม้
ขา้วใหญ ่และของดี
หนองสองหอ้ง ประจําปี 
2558(อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอหนอง
สองหอ้ง) 

 100,000.00 เพือ่อนุรักษ์และสบื
สานประเพณีทอ้งถิน่
ใหดํ้ารงสบืไป 

จัดงานบญุ 

160. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สง่เสรมิการจัดงาน"
มหกรรมของดสีชีมพ"ู 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนสํานักงาน
พัฒนาชมุชน อ.สชีมพ)ู 

 200,000.00 เพือ่สง่เสรมิ 
สนับสนุนกจิกรรม
จารตีประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดงีาม
ของทอ้งถิน่ใหค้งอยู ่

จัดงาน
มหกรรม 

161. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สบืสานงานประเพณี
และศลิปะการแสดง
พืน้บา้นอําเภอกระนวน 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนสํานักงาน
วัฒนธรรมอําเภอ
กระนวน) 

 250,000.00 เพือ่สง่เสรมิและ
สนับสนุนงาน
ประเพณีทอ้งถิน่และ
ศลิปะการแสดง
พืน้บา้นใหเ้ป็นทีรู่จั้ก
อยา่งกวา้งขวางใน
สังคมไทย 

จัดงานสบืสาน 

162. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

สรงน้ํากดุยา่สว่ย 
(อดุหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลศรสีขุ อ.สชีมพ)ู 

 20,000.00 เพือ่สง่เสรมิและ
อนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามใหค้งอยูคู่ก่ับ
ประชาชนตลอดไป 

จัดงานสรงน้ํา 

163. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

หลอ่เทยีนพรรษา 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลโคกส ี
อ.เมอืง) 

 55,000.00 เพือ่เป็นการสง่เสรมิ
สบืสานและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ของทอ้งถิน่ใหค้งอยู ่

จัดงาน
ประเพณ ี

164. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2557(
อดุหนุนเทศบาลตําบล
โคกสําราญ อ.บา้น
แฮด) 

 100,000.00 เพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน 
ประชาชนได ้
ตระหนักใน
ความสําคัญเห็น
คณุคา่ของวัฒน 
ธรรมไทยเพือ่สง่  
เสรมิใหวั้ฒนธรรม

จัดงาน
ประเพณ ี
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วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

ไทยมสีว่นชว่ย
พัฒนาจติใจ 

165. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

กอ่สรา้งอาคาร
อเนกประสงคค์ลมุเวที
มวยในเขตเทศบาล ต.
ยางคํา อ.หนองเรอื จ.
ขอนแกน่ 

 500,000.00 เพือ่อํานวยความ
สะดวก สบายให ้
ประชาชนทีม่าใช ้
บรกิาร 

กอ่สรา้ง
อาคาร 

166. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

กอ่สรา้งอาคาร
อเนกประสงคค์ลมุเวที
มวล ในเขตเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด อ.
หนองเรอื จ.ขอนแกน่ 

 500,000.00 เพือ่อํานวยความ
สะดวกสบายให ้
ประชาชนทีม่าใช ้
บรกิาร 

กอ่สรา้ง
อาคาร 

167. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพคน 
และสังคม 

กอ่สรา้งอาคาร
อเนกประสงคค์ลมุเวที
มวยในเขตองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลโนน
ทัน อ.หนองเรอื จ.
ขอนแกน่ 

 500,000.00 เพือ่อํานวยความ
สะดวก สบาย ให ้
ประชาชนทีม่าใช ้
บรกิาร 

กอ่สรา้ง
อาคาร 

168. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

นเิทศ ตดิตามและ 
ประเมนิผลโรงเรยีนใน
สังกัด องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัด ขอนแกน่ 

 200,000.00 เพือ่นเิทศ ตดิตาม
และประเมนิผลการ
จัดการศกึษา 

ออกนเิทศ
ตดิตาม 

169. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

นักเรยีนคนเกง่ ของ
โรงเรยีนในสังกัด 
องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัด ขอนแกน่ 

 200,000.00 เพือ่ทดสอบความรู ้
ความสามารถ
ทางดา้นวชิาการของ
นักเรยีนโรงเรยีนใน
สังกัด 

จัดกจิกรรม 

170. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

แขง่ขันทักษะทาง
วชิาการ ของครแูละ
นักเรยีนในสังกัด 
องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัด ขอนแกน่ 

 2,200,000.00 เพือ่เขา้รว่มจัด
นทิรรศการ และ
กจิกรรมทางวชิาการ 
ในงานมหกรรม
การศกึษา ทอ้งถิน่
ในระดับภมูภิาค และ
ระดับประเทศ  

จัดนทิรรศการ 

171. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

พัฒนาการจัดหลักสตูร
ประกาศนยีบัตรวชิาชพี
(ปวช.)ในโรงเรยีน
มัธยมศกึษา 

 300,000.00 เพือ่พัฒนาการ
จัดการเรยีนการสอน
ของโรงเรยีนใน
สังกัดทีเ่ปิดหลักสตูร
ประกาศนยีบัตร
วชิาชพี(ปวช.)ควบคู่
ในโรงเรยีน
มัธยมศกึษา 

จัดเรยีนรว่ม 

172. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

พัฒนาระบบดแูล
ชว่ยเหลอืนักเรยีน 

 200,000.00 เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกับ
ระบบดแูลชว่ยเหลอื
นักเรยีนใหก้ับครู
ผูรั้บผดิชอบ 

จัดกจิกรรม 

173. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

บรหิารจัดการโดยใช ้
โรงเรยีนเป็นฐานในการ
พัฒนาทอ้งถิน่
(SBMLD) 

 16,000,000.00 เพือ่พัฒนาระบบการ
จัดการศกึษาของ
โรงเรยีนในสังกัด 
โดยใชโ้รงเรยีนเป็น
ฐานในการพัฒนา
ทอ้งถิน่(SBMLD) 

พัฒนาระบบ 

174. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

พัฒนาและสง่เสรมิการ
บรหิารสถานศกึษาแบบ
มสีว่นรว่มโดยใช ้
โรงเรยีนเป็นฐาน 

 200,000.00 เพือ่พัฒนาระบบการ
บรหิารสถานศกึษา 4 
ฝ่าย เพือ่สง่เสรมิการ
มสีว่นรว่มของ
คณะกรรมการ

จัดกจิกรรม 



- 30 - 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
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สถานศกึษาและผูท้ี่
มสีว่นเกีย่วขอ้ง 

175. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

กจิกรรมเทดิพระเกยีรติ
และกจิกรรม To be 
number one 

 100,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
คณุลักษณะอันถงึ
ประสงคข์องนักเรยีน
ในสังกัด 

จัดกจิกรรม 

176. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

พัฒนาระบบประกัน
คณุภาพคณุภาพ
การศกึษาของ
สถานศกึษาสังกัด
องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่ 

 300,000.00 เพือ่พัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายในของโรงเรยีน 

จัดกจิกรรม 

177. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

นักเรยีนองคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัดขอนแกน่
อา่นออกเขยีนไดร้อ้ย
เปอรเ์ซ็นต ์

 500,000.00 เพือ่สง่เสรมิการอา่น
ออกและพัฒนา
ทักษะการเขยีนของ
นักเรยีนในสังกัด 

จัดอบรม 

178. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการปรับปรงุ
หลักสตูรสถานศกึษา 

 380,000.00 เพือ่ปรับปรงุ
หลักสตูรสถานศกึษา
ของโรงเรยีนใน
สังกัด 

ปรับปรงุ
หลักสตูร
สถานศกึษา
ของโรงเรยีน
ในสังกัด 

179. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนของ
โรงเรยีนในสังกัด
องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่ 

 400,000.00 เพือ่พัฒนา
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรยีนของนักเรยีนใน
สังกัด 

จัดกจิกรรม 

180. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

สง่เสรมิองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ทีจั่ดทํา
แผนพัฒนาการศกึษา
ดเีดน่ 

 174,920.00 เพือ่พัฒนาระบบการ
จัดทําแผนพัฒนา
การศกึษาของ อปท.
และโรงเรยีนใน
สังกัดใหม้ี
ประสทิธภิาพและได ้
มาตรฐาน 

พัฒนาระบบ
การจัดทําแผน 

181. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

จัดซือ้ทีน่อนนักเรยีน
อนุบาลในสังกัด 

 150,000.00 เพือ่จัดหาทีน่อน
สําหรับนักเรยีนระดับ
อนุบาลของโรงเรยีน
ในสังกัด 

จัดหาทีน่อน 

182. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการพัฒนาสือ่การ
เรยีนการสอนโดยการมี
สว่นรว่มของครชูมุชน
และนักเรยีน 

 665,000.00 คร ูชมุชนและ
นักเรยีนมสีว่นรว่มใน
การพัฒนาสือ่การ
เรยีรการสอน 

จัดกจิกรรม 

183. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการนํารอ่งการจัด
การศกึษาตามแผนการ
ศกึษาตลอดชวีติ สู่
ความเป็นเลศิตาม
อัจฉรยิภาพของเด็ก 

 1,000,000.00 เพือ่จัดการเรยีนการ
สอนสูค่วามเป็นเลศิ
ดา้นคอมพวิเตอร/์
ฟตุบอล 

จัดกจิกรรม 

184. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการสง่เสรมิกจิการ
ลกูเสอืเนตรนาร ีและยวุ
กาชาด 

 250,000.00 เพือ่สง่เสรมิความรู ้
ความเขา้ใจและ
เทคนคิในการแปลง
แผนไปสูก่ารปฏบัิต ิ

จัดกจิกรรม 

185. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

พัฒนาศนูยก์ารเรยีน
อาเซยีนศกึษา 

 950,000.00 เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายใน
การพัฒนาศนูยก์าร
เรยีนรูป้ระชาคม
อาเซยีนและเป็น
แหลง่เรยีนรูเ้กีย่วกับ
ประชาคมอาเซยีน
และจัดกจิกรรม

พัฒนาศนูย์
การเรยีน 
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เผยแพรค่วามรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกับ
ประชาคมอาเซยีน 

186. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

จา้งเหมาบรกิาร
โรงเรยีนในสังกัด 

 19,587,840.00 เพือ่จัดหาครใูหค้รบ
ทกุกลุม่สาระตาม
ความขาดแคลน เพือ่
เพิม่คณุภาพการจัด
การศกึษาของ
โรงเรยีนในสังกัด 

จา้งครชูว่ย
สอน 

187. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

นเิทศ ตดิตามและ
ประเมนิคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษาใน
สังกัดองคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัดขอนแกน่ 

 200,000.00 เพือ่นเิทศ ตดิตาม
และของโรงเรยีนใน
สังกัด 

ออกนเิทศ
ตดิตาม
ประเมนิผล 

188. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

ปัจจัยพืน้ฐานในการ
ดํารงชวีติ 

 18,473,600.00 เพือ่จัดหาอาหาร
กลางวันใหก้ับ
นักเรยีนในสังกัดใน
โรงเรยีนระดับมัธยม 

จัดบรกิาร 

189. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

พัฒนาการเรยีนรูสู้่
ประชาคมอาเซีย่น 

 1,520,000.00 เพือ่พัฒนาศักยภาพ
ของนักเรยีนใหพ้รอ้ม
สําหรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน 

พัฒนา
ศักยภาพของ
นักเรยีน 

190. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

อาหารกลางวัน  3,132,000.00 เพือ่เป็นคา่อาหาร
กลางวันของนักเรยีน
ระดับอนุบาล ป.1-6 
และ ม.1-3 ของ
โรงเรยีนในสังกัด
ระดับประถมศกึษา
และขยายโอกาส
ทางการศกึษา 

บรกิารอาหาร
กลางวัน 

191. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

อาหาเสรมิ  1,293,000.00 เพือ่เป็นคา่อาหาร
เสรมิ(นม)ของ
นักเรยีนระดับอนุบาล
และ ป.1-6 ของ
โรงเรยีนในสังกัด
ระดับประถมศกึษา
และขยายโอกาส
ทางการศกึษา 

อาหารเสรมิ
(นม) 

192. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

กอ่สรา้งรางสําหรับ
แปรงฟัน 60 ที ่
โรงเรยีนบา้นหนอง
เสีย้ว อ.หนองสองหอ้ง 

 160,000.00 เพือ่กอ่สรา้งราง
สําหรับแปรงฟัน 60 
ที ่

กอ่สรา้งราง 

193. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการฝึกอบรมและ
สัมมนา 

 4,000,000.00 เพือ่จ่ายเป็น
คา่ใชจ้่ายในการ
เดนิทางไปราชการ
ของขา้ราชการครู
และบคุลกรทาง
การศกึษา เพือ่เพิม่
ศักยภาพดา้นการ
จัดการเรยีนการสอน
ของโรงเรยีน 

จัดกจิกรรม 

194. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

พัฒนานักเรยีนสูค่วาม
เป็นเลศิทางวชิาการ
ขององคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่ 
 
 

 12,000,000.00 เพือ่สง่เสรมิคณุภาพ
และยกระดับคณุภาพ
การศกึษา 

นักเรยีนชัน้ ม.
6 
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195. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

พัฒนาศักยภาพศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด
ขอนแกน่ 

 750,000.00 เพือ่อบรมสัมมนาให ้
ครผููด้แูลเด็กและ
นักวชิาการศกึษาใน
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
จังหวัดขอนแกน่ 

จัดอบรม 

196. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

สง่เสรมิการศกึษา  57,458,000.00 เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายใน
การสง่เสรมิ
การศกึษาทัง้ในและ
นอกระบบ 

สือ่ สวัตกรรม 

197. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

สง่เสรมิศักยภาพ
นักเรยีน ดา้นศลิปะ 
ดนตร ีกฬีา วชิาการ
(อดุหนุนสํานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาขอนแกน่ 
เขต 1) 

 3,900,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้
โรงเรยีน ครผููส้อน
และทกุภาคสว่นได ้
รว่มกันเสรมิสรา้ง
สังคมแหง่การเรยีนรู ้
พัฒนาทนุมนุษยแ์ก่
เด็กและเยาวชนสู่
อาณาจักรแหง่
ความคดิ 

สง่เสรมิ
ศักยภาพ
นักเรยีน 

198. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

เสรมิสรา้งศักยภาพ
นักเรยีนดา้นศลิปะ 
ดนตร ีกฬีา วชิาการ
(อดุหนุนสํานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาขอนแกน่ 
เขต 2) 

 1,500,000.00 เพือ่พัฒนาและ
สง่เสรมิศักยภาพ
นักเรยีนในเขตพืน้ที่
การศกึษาทกุระดับ
ในดา้นศลิปะ ดนตร ี
กฬีา และวชิาการ 

สง่เสรมิ
ศักยภาพ
นักเรยีน 

199. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

สง่เสรมิศักยภาพ
นักเรยีน ดา้นศลิปะ 
ดนตร ีกฬีา วชิาการ
(อดุหนุนสํานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาขอนแกน่ 
เขต 3) 

 1,650,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้
นักเรยีนได ้
แสดงออกทางดา้น
ศลิปะ ดนตร ีกฬีา 
ตามศักยภาพของ
นักเรยีน 

สง่เสรมิ
ศักยภาพของ
นักเรยีน 

200. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการพัฒนา
คณุภาพวชิาการ
โรงเรยีนสังกัดองคก์าร
บรหิารสว่นจังหวัด
ขอนแกน่ 

 1,500,000.00 เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายใน
การพัฒนาคณุภาพ
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการ
ศกึษาดา้นพัฒนา
หลักสตูร 
กระบวนการเรยีนรู ้
เทคนคิการสอน การ
วัดและการ
ประเมนิผล การวจัิย
ในชัน้เรยีน กจิกรรม
พัฒนาผูเ้รยีน สือ่ 
เทคโนโลย ี
นวัตกรรมการเรยีน
การสอน การทดสอบ
ความรู ้ความสามารถ 

การจัด
กจิกรรม 

201. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการพัฒนาครแูละ
บลุากรทางการศกึษา 
กลุม่การจัดการศกึษา
ทอ้งถิน่ที ่12 เพือ่
พัฒนาระบบประกัน
คณุภาพภายใน 

 250,000.00 เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายใน
การพัฒนาคณุภาพ
ขา้ราชการ คร ูและ
บคุลากรทางการ
ศกึษาดา้นการจัด
การศกึษาทอ้งถิน่ 
เพือ่พัฒนาระบบ
ประกันสขุภาพ
ภายใน 
 

จัดกจิกรรม 



- 33 - 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

202. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการพัฒนาครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา
เพือ่ยกระดับคณุภาพ
การจัดการเรยีนรูแ้ละ
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรยีน 

 1,200,000.00 เพือ่พัฒนาคณุภาพ
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการ
ศกึษา ดา้นการ
จัดการเรยีนรูท้ ีเ่นน้
ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ 

จัดกจิกรรม 

203. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

สง่เสรมิศักยภาพ
นักเรยีนดา้นศลิปะ 
ดนตร ีกฬีา วชิาการ
(อดุหนุนสํานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาขอนแกน่ 
เขต 4) 

 1,250,000.00 เพือ่สง่เสรมิศักยภาพ
นักเรยีนสูค่วามเป็น
เลศิดา้นศลิปะ ดนตร ี
และวชิาการ 

สง่เสรมิ
ศักยภาพ
นักเรยีน 

204. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

สง่เสรมิศักยภาพ
นักเรยีนดา้นศลิปะ 
ดนตร ีกฬีา วชิาการ
(อดุหนุนสํานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาขอนแกน่ 
เขต 5) 

 3,600,000.00 เพือ่สง่เสรมิศักยภาพ
นักเรยีนสูค่วามเป็น
เลศิดา้นศลิปะ ดนตรี
และวชิาการ 

สง่เสรมิ
ศักยภาพ
นักเรยีน 

205. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

สง่เสรมิศักยภาพ
นักเรยีนดา้นศลิปะ 
ดนตร ีกฬีาและวชิาการ
(อดุหนุนสํานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศกึษาขอนแกน่ 
เขต 25) 

 2,300,000.00 เพือ่สง่เสรมิศักยภาพ
นักเรยีนใหม้คีวาม
เป็นเลศิดา้นศลิปะ 
ดนตร ีกฬีา และ
วชิาการ 

สง่เสรมิ
ศักยภาพ
นักเรยีน 

206. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

จัดงาน"มหกรรม
หนังสอืภาคอสีาน 
( I-SAN BOOK FAIR ) 

 500,000.00 เพือ่กระตุน้และสรา้ง
วัฒนธรรมอสีานสู่
สังคมรักการอา่นและ
เป็นการเผยแพร่
ความรูสู้ก่ลุม่นักเรยีน
นักศกึษา และ
ผูส้นใจทั่วไปในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอื 

จัดนทิรรศการ 

207. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลย ีสารสนเทศ 

 570,000.00 เพือ่พัฒนาระบบ
อนิเตอรเ์น็ตของ
โรงเรยีนในสังกัด 

จัดกจิกรรม 

208. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการบรกิารดา้น
โทรคมนาคม 

 319,200.00 เพือ่จ่ายเป็น
คา่ใชจ้่าย
อนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน
ในสังกัด 

จัดกจิกรรม 

209. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการพัฒนา
หอ้งสมดุโรงเรยีน 

 1,900,000.00 เพือ่พัฒนาหอ้งสมดุ
ใหเ้ป็นแหลง่ในการ
สบืคน้และศกึษาหา
ความรูข้องนักเรยีน
และเอือ้ตอ่การจัด
กจิการเรยีนการสอน 

จัดกจิกรรม 

210. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการพัฒนาแหลง่
เรยีนรูข้องโรเรยีน 

 950,000.00 เพือ่พัฒนาแหลง่
เรยีนรูภ้ายใน
โรงเรยีนใหเ้อือ้ตอ่
การจัดการเรยีน การ
สอน 

จัดกจิกรรม 

211. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการซอ่มแซม
อาคารเรยีนและอาคาร
ประกอบ 

 3,800,000.00 เพือ่ปรับปรงุอาคาร
เรยีนและอาคาร
ประกอบ ใหม้คีวาม
ปลอดภัยและ
สวยงาม 

จัดกจิกรรม 
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212. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการกอ่สรา้ง
อาคารเรยีนอนุบาล ร.
รบา้นคขูาด (สถติย์
อปุถัมภ)์ อําเภอพล 

 5,200,000.00 เพือ่กอ่สรา้งอาคาร
เรยีนอนุบาลใหไ้ด ้
มาตรฐาน และมี
ความปลอดภัยตาม
แบบแปลนมาตรฐาน
อาคารเรยีนเด็กเล็ก 
คสล.1 ชัน้ 

จัดกจิกรรม 

213. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการกอ่สรา้ง
อาคารเรยีน 4/12 ร.ร.
หนองโนประชาสรรค ์
อําเภอกระนวน 

 12,500,000.00 เพือ่กอ่สรา้งอาคาร
เรยีน 4/12 จําวน 1 
หลัง ตามแบบ
มาตรฐานอาคาร
เรยีน คสล. 4 ชัน้ 12 
หอ้งเรยีน 

จัดกจิกรรม 

214. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการปรับปรงุ
ซอ่มแซมสนามวอล
เลห่บ์อล ร.รโคกสงู
ประชาสรรพ ์อําเภอน้ํา
พอง 

 100,000.00 เพือ่ใหม้สีนาม
วอลเลยบ์อลทีม่ี
มาตรฐาน และมี
ความปลอดภัย
สําหรับนักเรยีน และ
ผูม้าใชบ้รกิาร 

รอ้ยละความ
พงึพอใจของ
ผูบ้รกิาร 

215. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการปรับปรงุลาน
กฬีาอเนกประสงค ์
(สนามฟตุซอล)  
ร.รโคกสงูประชาสรรพ ์
อําเภอนําพอง 

 100,000.00 เพือ่ใหม้ลีานกฬีา
อเนกประสงคท์ีม่ ี
มาตรฐาน และมี
ความปลอดภัย
สําหรับนักเรยีน และ
ผูม้าใชบ้รกิาร 

จัดกจิกรรม 

216. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการปรับปรงุ
ซอ่มแซมอาคารเรยีน 
(หอ้งวทิยาศาสตร)์ ร.ร.
โคกสงูประชาสรรพ ์
อําเภอน้ําพอง 

 100,000.00 เพือ่ใหม้อีาคารเรยีน
ทีม่รมาตรฐสนและมี
ความปลอดภัย
สําหรับนักเรยีน 

จัดกจิกรรม 

217. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการปรับปรงุ
ซอ่มแซมไฟฟ้าสอ่ง
สวา่งภายในโรงเรยีน
โคกสงูประชาสรรพ ์
อําเภอน้ําพอง 

 100,000.00 เพือ่ใหม้ไีฟฟ้าสอ่ง
สวา่งภายในโรงเรยีน 
ทําใหม้คีวาม
ปลอดภัย 

จัดกจิกรรม 

218. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการศกึษา 

โครงการกอ่สรา้งรัว้
โรงเรยีนบา้นคขูาด 
(สถติยอ์ปุถัมป์) อําเภอ
พล 

 600,000.00 เพือ่กอ่สรา้งรัว้
โรงเรยีน และเป็น
การรักษาความ
ปลอดภัยของ
นักเรยีนและ
ทรัพยส์นิ 

จัดกจิกรรม 

219. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้น
กอก ม.19 ต.บา้นเป็ด-
เขตเทศบาลนคร
ขอนแกน่ อ.เมอืง จ.
ขอนแกน่ 

 888,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

220. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ สายบา้น
เป็ด ม.1,18 ต.บา้น
เป็ด-ต.แดงใหญ ่อ.
เมอืง จ.ขอนแกน่ 

 641,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

221. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ สายบา้น
พรสวรรค ์ม.13 ต.บา้น
เป็ด-ถนนเหลา่นาด ีต.
เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.
ขอนแกน่ 

 797,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 
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222. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ จากทาง
หลวงหมายเลข 208-
บา้นหนองแวง ม.17 ต.
ทา่พระ อ.เมอืง จ.
ขอนแกน่ 

 1,329,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

223. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ซอ่มแซมถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ บา้นดอน
ชา้ง ม.1 ต.ดอนชา้ง อ.
เมอืง-เขต อ.พระยนื จ.
ขอนแกน่ 

 1,479,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

224. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ซอ่มแซมถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ บา้นเหลา่
นาด ีม.1 ต.บา้นหวา้ อ.
เมอืง-บา้นกระเดือ่ง ม.
9 ต.ป่ามะนาว อ.บา้น
ฝาง จ.ขอนแกน่ 

 730,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

225. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ซอ่มแซมถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ บา้น
หนองแวง ม.12 ต.ทา่
พระ-ทางหลวงแผน่ดนิ
หมายเลข 2 อ.เมอืง จ.
ขอนแกน่ 

 462,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

226. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้นบงึฉมิ 
ม.4 ต.บงึเนยีม-บา้น
พระคอื ม.16 ต.พระลับ 
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 

 487,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

227. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้นหนองบัว
นอ้ย ม.10 ต.หนองตมู-
บา้นโคกส ีม.14 ต.โคก
ส ีอ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 

 450,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

228. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ 
สายบา้นเลงิ ม.8 ต.
โคกส ีอ.เมอืง จ.
ขอนแกน่-ทางหลวง
แผน่ดนิหมายเลข 
2813 

 313,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

229. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนหนิคลกุ 
สายบา้นหนองไฮ ม.8 
ต.พระลับ -ทางเลีย่ง
เมอืง อ.เมอืง จ.
ขอนแกน่ 

 500,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

230. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลกูรัง
พรอ้มวางทอ่ บา้นโนน
สวรรค ์ม.6 ต.พระลับ-
ถนนศรจัีนทร ์อ.เมอืง 
จ.ขอนแกน่ 

 1,500,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

231. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น
ศลิา ม.1 ต.ศลิา-บา้น
นาเพยีง ม.4 ต.สําราญ 
อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 

 500,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

232. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น
โนนมว่ง ม.12 ต.ศลิา-
ทางเลีย่งเมอืง อ.เมอืง 
จ.ขอนแกน่ 

 400,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 
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งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

233. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นหนอง
หนิ ม.8,22-บา้นศลิา 
ม.18 ต.ศลิา-ทางเลีย่ง
เมอืง อ.เมอืง จ.
ขอนแกน่ 

 6,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

234. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลกูรัง สาย
บา้นหนองกอย ม.3,9 
ต.แดงใหญ-่
ถนนลาดยาง(สายบา้น
โนนเรอืง-บา้น
หนองปิง) อ.เมอืง จ.
ขอนแกน่ 

 1,854,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

235. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลกูรัง สาย
บา้นหนิขาว ม.15 ต.สา
วะถ ีอ.เมอืง-อ.บา้น
ฝาง จ.ขอนแกน่ 

 1,344,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

236. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลกูรัง สาย
บา้นหนองตาไก ้ม.
1,17 ต.สาวะถ-ี
ถนนลาดยาง(สายบา้น
มว่งโป้-อ.บา้นฝาง) อ.
เมอืง จ.ขอนแกน่ 

 1,344,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

237. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สาย ขก 
3065 บา้นโนนมว่ง-
บา้นหนองปอ อ.เมอืง 
จ.ขอนแกน่ 

 1,400,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

238. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ ชมุชนนครชยั 
เขตเทศบาลเมอืงชมุ
แพ-บา้นโนนสะอาด ม.
7 ต.หนองไผ ่อ.ชมุแพ 
จ.ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

239. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรังบดอัดแน่น ชมุชน
หนองทุม่ เขตเทศบาล
เมอืงชมุแพ-บา้นหนอง
ไผใ่ต ้ม.5 ต.หนองไผ ่
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

240. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรังบดอัดแน่น ชมุชน
โนนสําราญ เขต
เทศบาลเมอืงชมุแพ-
บา้นวังหกูวาง ม.4 ต.
หนองไผ ่อ.ชมุแพ จ.
ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

241. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
หนิคลกุชมุชนหนอง
ขาม เขตเทศบาลเมอืง
ชมุแพ-เทศบาลตําบล
หนองไผ ่ต.หนองไผ ่
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 

 700,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

242. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นยอด
หว้ย ม.8 ต.หนองไผ-่
ต.วังหนิลาด อ.ชมุแพ 
จ.ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 
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วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

243. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นหว้ยบง 
ม.16 ต.หนองไผ-่เขต
เทศบาลเมอืงชมุแพ อ.
ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

244. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นหนอง
ไผใ่ต ้ม.5 ต.หนองไผ-่
ต.วังหนิลาด อ.ชมุแพ 
จ.ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

245. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นหอย ม.
2 ต.โนนอดุม-บา้นโนน
ศลิา ม.9 ต.ขัวเรยีง อ.
ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 

 720,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

246. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้นหนองไฮ 
ม.6 ต.นาเพยีง อ.ชมุ
แพ-ต.กดุกวา้ง อ.
หนองเรอื จ.ขอนแกน่ 

 480,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

247. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้นนาด ีม.9 
ต.วังหนิลาด-บา้น
หนองไผ ่ม.3 ต.หนอง
ไผ ่อ.ชมุแพ จ.
ขอนแกน่ 

 610,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

248. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้นโป่งแหง้ 
ม.5 ต.วังหนิลาด-บา้น
โนนรัง ม.10 ต.หนอง
เขยีด อ.ชมุแพ จ.
ขอนแกน่ 

 661,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

249. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้นหนอง
เขยีด ม.9 ต.หนอง
เขยีด-บา้นสนามบนิ ม.
7 ต.โนนสะอาด อ.ชมุ
แพ จ.ขอนแกน่ 

 487,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

250. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนสําหรับให ้
น้ําลน้ผา่น คสล.ขา้มลํา
หว้ยซนั บา้นหนองบัว 
ม.3 ต.โนนสะอาด-
เทศบาลตําบลโนน
สะอาด อ.ชมุแพ จ.
ขอนแกน่ 

 500,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

251. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นโนน
ชาด ม.5 ต.นาหนอง
ทุม่-ทางหลวง
หมายเลข 201 อ.ชมุ
แพ จ.ขอนแกน่ 

 710,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

252. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นโคกกลาง ม.
12 ต.วังชยั-ต.น้ําพอง 
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน่ 

 1,968,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 
 
 
 

เสน้ทาง
คมนาคม 
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253. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นนาศร ี
ม.12 ต.สะอาด อ.น้ํา
พอง-ต.นาคํา อ.อบุล
รัตน ์จ.ขอนแกน่ 

 500,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

254. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นคําบง 
ม.11 ต.สะอาด-บา้น
หนองหารจาง ม.8 ต.
น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.
ขอนแกน่ 

 500,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

255. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ บา้นคํา
แกน่คณู ม.12 ต.มว่ง
หวาน-ต.วังชยั อ.น้ํา
พอง จ.ขอนแกน่ 

 1,082,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

256. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้นวังชยั ม.
1,2,6,16 ตําบลวังชยั-
ต.หนองกงุ อ.น้ําพอง 
จ.ขอนแกน่ 

 5,618,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

257. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนลาดยางแบบผวิ
เรยีบ สายบา้นหนองออ้ 
ม.5 ต.สะอาด อ.น้ํา
พอง-ต.บา้นดง อ.อบุล
รัตน ์จ.ขอนแกน่ 

 2,250,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

258. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นคําแกน่คณู 
ม.7 ต.มว่งหวาน อ.น้ํา
พอง จ.ขอนแกน่-ถนน
มติรภาพ(2) 

 2,112,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

259. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ซอ่มสรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก 
3199 คอกค-ีกดุทงิ อ.
น้ําพอง จ.ขอนแกน่ 

 6,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

260. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้นวังมน ม.2 
ต.สชีมพ-ูต.วังเพิม่ อ.สี
ชมพ ูจ.ขอนแกน่ 

 700,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

261. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้นโนน
ทองหลาง ม.7 ต.สี
ชมพ-ูทางหลวงชนบท 
ขก 3060 อ.สชีมพ ูจ.
ขอนแกน่ 

 800,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

262. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนลาดยาง บา้นโสก
รัง ม.3 ต.ศรสีขุ-ทาง
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 
228 อ.สชีมพ ูจ.
ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

263. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้นซํายาง ม.
1 ต.ซํายาง - ต.ภหูา่น 
อ.สชีมพ ูจ.ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 
 
 

เสน้ทาง
คมนาคม 
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264. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้นหนอง
ขีค้วาย ม.4 ต.ซํายาง 
อ.สชีมพ-ูต.วังหนิลาด 
อ.ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 

 1,800,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

265. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้นสันตสิขุ 
ม.6 ต.หนองแดง-ต.
บา้นใหม ่อ.สชีมพ ูจ.
ขอนแกน่ 

 1,350,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

266. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนสําหรับให ้
น้ําลน้ผา่น คสล.ขา้มลํา
หว้ยวังคณู บา้นหนอง
เหล็ก ม.1 ต.หันโจด-
บา้นสวา่ง ม.3 ต.โนน
ธาต ุอ.หนองสองหอ้ง 
จ.ขอนแกน่ 

 789,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

267. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้น
เหลา่นกชมุ ม.4 ต.
สําโรง อ.หนองสอง
หอ้ง จ.ขอนแกน่-ทาง
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 
2301 หนองสองหอ้ง-
บา้นไผ ่

 435,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

268. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้น
โนนสะอาด ม.6 ต.
ดอนดู ่อ.หนองสอง
หอ้ง จ.ขอนแกน่-ทาง
หลวงชนบทสาย ขก 
3020 หนองสองหอ้ง-
นาเชอืก 

 620,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

269. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ สายบา้น
สําราญ ม.4 ต.โนน
ธาต-ุต.หันโจด อ.
หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแกน่ 

 500,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

270. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งทอ่เหลีย่ม 
คสล.ขา้มลําหว้ยอเีฒา่ 
บา้นไทยเจรญิ ม.16 ต.
หนองสองหอ้ง-ต.ดอน
ด่ัง อ.หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแกน่ 

 500,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

271. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนสําหรับให ้
น้ําลน้ผา่น คสล.ขา้มลํา
หว้ยหาด บา้นหนองไผ่
นอ้ย ม.4 ต.ดอนดู-่ต.คึ
มชาด อ.หนองสอง
หอ้ง จ.ขอนแกน่ 

 520,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

272. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนสําหรับให ้
น้ําลน้ผา่น คสล.ขา้มลํา
หว้ยไรต่อนบน บา้น
หนองบัวลอง ม.8 ต.
ดอนดู-่ต.วังหนิ อ.
หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแกน่ 

 585,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 
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273. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนสําหรับให ้
น้ําลน้ผา่น คสล.ขา้มลํา
หว้ยโป่ง บา้นหนองยาง 
ม.8 ต.วังหนิ-ต.สําโรง 
อ.หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแกน่ 

 672,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

274. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนสําหรับให ้
น้ําลน้ผา่น คสล.ขา้มลํา
หว้ยอเีฒา่ บา้นไทย
นยิม ม.4 ต.หนองสอง
หอ้ง-ต.ดอนด่ัง อ.
หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแกน่ 

 672,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

275. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้นหนอง
ไผ ่ม.2 ต.ลอมคอม-
บา้นหนองแวงนอก ม.2 
ต.หนองมะเขอื อ.พล 
จ.ขอนแกน่ 

 600,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

276. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายจาก
บา้นทับบา ม.3 ต.เมอืง
พล-ทางหลวงชนบท 
สายบา้นตําแย-บา้น
โนนกอก ต.หนองแวง
โสกพระ อ.พล จ.
ขอนแกน่ 

 600,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

277. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายจาก
บา้นชาด ม.1 ต.เมอืง
พล-บา้นหนองบัวนอ้ย 
ม.8 ต.โสกนกเต็น อ.
พล จ.ขอนแกน่ 

 600,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

278. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายจาก
บา้นเตาเหล็ก ม.5 
ต.โจดหนองแก-บา้น
ป่าเป้า ม.2 ต.โสกนก
เต็น อ.พล จ.ขอนแกน่ 

 600,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

279. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้นป่า
พรา้ว ม.6 ต.หนอง
มะเขอื-ทางหลวง
แผน่ดนิหมายเลข 
2246 อ.พล จ.
ขอนแกน่ 

 600,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

280. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้นหัน
นอ้ย ม.10 ต.หนองแวง
โสกพระ-บา้นหนองแวง
แอก ม.4 ต.โนนขา่ อ.
พล จ.ขอนแกน่ 

 1,200,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

281. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลกูรัง สาย
จากบา้นคขูาด ม.2 ต.
โคกสง่า อ.พล จ.
ขอนแกน่-ทางหลวง
แผน่ดนิหมายเลข 
2246 

 2,138,000.00 มเีสน้ทางคมนาคม
เชือ่มโยงโครงขา่ยที่
ไดม้าตรฐาน 

เสน้ทาง
คมนาคม 
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282. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลกูรัง สาย
จากบา้นโคกไมง้าม ม.
7 ต.หนองมะเขอื อ.พล 
จ.ขอนแกน่-เขต อ.บัว
ลาย จ.นครราชสมีา 

 1,862,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

283. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นโจ
ดนอ้ย ม.3 ต.หนอง
มะเขอื-บา้นศรกีระดาน
พล ม.1 ต.ลอมคอม อ.
พล จ.ขอนแกน่ 

 300,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

284. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นหนอง
เรอื ม.7 ต.โจดหนอง
แก-บา้นหัวค ูม.6 ต.
โสกนกเต็น อ.พล จ.
ขอนแกน่ 

 350,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

285. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นขาม
ป้อม ม.9 ต.บา้นลาน-
ต.ป่าปอ อ.บา้นไผ ่จ.
ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

286. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้นป่าปอ ม.
1,2 ต.ป่าปอ-ต.แคน
เหนอื อ.บา้นไผ ่จ.
ขอนแกน่ 

 1,400,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

287. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น
แคนเหนอื ม.1 ต.แคน
เหนอื-ต.หนองน้ําใส อ.
บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

288. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้นกดุ
กระหนวน ม.3 ต.นา
คํา-บา้นขนุดา่น ม.1 ต.
บา้นดง อ.อบุลรัตน ์จ.
ขอนแกน่ 

 1,316,000.00 มเีสน้ทางคมนาคม
เชือ่มโยงโครงขา่ยที่
ไดม้าตรฐาน 

เสน้ทาง
คมนาคม 

289. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้นหว้ยยาง 
ม.8 ต.ทุง่โป่ง-ทาง
หลวงสาย 2109 อ.
อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่ 

 1,441,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

290. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้นโนน
สะอาด ม.1 ต.ทุง่โป่ง-
ทางหลวงสาย 2109 
อ.อบุลรัตน ์จ.ขอนแกน่ 

 815,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

291. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้นโคก
สวา่ง ม.3 ต.โคกสงู อ.
อบุลรัตน-์ต.มว่งหวาน 
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน่ 

 1,128,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

292. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้น
โนนราศร ีม.18 -บา้น
คําไฮ ม.3 ต.หนองโก-
บา้นทรัพยส์มบรูณ์ ม.5 
ต.ดนูสาด อ.กระนวน  

 500,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 
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293. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายแยก
ทางหลวงแผน่ดนิ
หมายเลข 2152(ตอน
กระนวน-ทา่คันโท)บา้น
โนนราศร ีม.18 ต.
หนองโก(เขตเทศบาล
เมอืงกระนวน)อ.
กระนวน จ.ขอนแกน่ 

 200,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

294. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ซอ่มเสรมิผวิ
ถนนลาดยาง แยกทาง
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 
2152(ตอนกระนวน-ทา่
คันโท)-บา้นโคกกลาง 
ม.5-บา้นนาเลาะ ม.4 
ต.หนองโน อ.กระนวน 
จ.ขอนแกน่ 

 1,500,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

295. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ซอ่มเสรมิผวิ
ถนนลาดยาง สายบา้น
แสนสขุ ม.1 ต.หว้ย
โจด-แยกทางหลวง
แผน่ดนิหมายเลข 
2039(ตอนกระนวน-น้ํา
พอง)อ.กระนวน จ.
ขอนแกน่ 

 1,300,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

296. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ซอ่มเสรมิผวิ
ถนนลาดยาง สายบา้น
วังโพน ม.3-บา้นหนอง
โอง ม.7 ต.หนองกงุ
ใหญ-่แยกทางหลวง
แผน่ดนิหมายเลข 
2152(ตอนกระนวน-
เชยีงยนื)อ.กระนวน จ.
ขอนแกน่ 

 1,500,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

297. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นโนน
โพธิ ์ม.11 ต.ใหมน่า
เพยีง อ.แวงใหญ-่ต.
กา้นเหลอืง อ.แวงนอ้ย 
จ.ขอนแกน่ 

 500,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

298. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง(โป่ง)บา้นโนน
ทอง ม.1 ต.โนนทอง-
บา้นตลาดนอ้ย ม.7 ต.
โนนสะอาด อ.แวงใหญ ่
จ.ขอนแกน่ 

 500,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

299. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น
หนองกงุ ม.6 ต.ทา่นาง
แนว-ต.ละหานนา อ.
แวงนอ้ย จ.ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

300. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนลาดยางแบบผวิ
เรยีบ สายบา้นดงเกา่ 
ม.4 ต.บา้นโตน้-ต.พระ
บ ุอ.พระยนื จ.
ขอนแกน่ 

 990,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

301. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นหนองแวง ม.
1 ต.หนองแวง-บา้น

 509,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 
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โจดใหญ ่ม.3 ต.บา้น
โตน้ อ.พระยนื จ.
ขอนแกน่ 

302. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนลาดยางแบบผวิ
เรยีบ สายบา้นเกา่คอ้ 
ม.3 ต.สระแกว้ อ.เป่ือย
นอ้ย-บา้นโนนทอ่น ม.3 
ต.ดอนดู ่อ.หนองสอง
หอ้ง จ.ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

303. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นวังมว่ง ม.1 
ต.วังมว่ง-บา้นวังหนิ ม.
7 ต.สระแกว้ อ.เปือย
นอ้ย จ.ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

304. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้น
สรา้งแกว้ ม.1 ต.โนน
ฆอ้ง-บา้นหนองบัว ม.7 
ต.หนองบัว อ.บา้นฝาง 
จ.ขอนแกน่ 

 700,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

305. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ซอ่มแซมถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ(เคพซลี) 
บา้นปากชอ่ง ม.5 ต.
โคกงาม อ.บา้นฝาง-อ.
หนองเรอื จ.ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

306. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลาดยาง
แบบพาราเคพซลี บา้น
หว้ยไรใ่ต ้ม.1 ต.โนน
พะยอม-บา้นกดุเพยี
ขอม ม.1 ต.กดุเพยี
ขอม อ.ชนบท จ.
ขอนแกน่ 

 1,804,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

307. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลาดยาง
แบบพาราเคพซลี บา้น
สระแกว้ ม.4 ต.บา้น
แทน่-บา้นทุม่หว้ย ม.3 
ต.หว้ยแก อ.ชนบท จ.
ขอนแกน่ 

 1,860,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

308. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลาดยาง
แบบพาราเคพซลี สาย
บา้นหนองไฮ ม.3 ต.
ปอแดง อ.ชนบท-เขต
อําเภอแวงใหญ ่จ.
ขอนแกน่ 

 1,999,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

309. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น
ทุง่บอ่ ม.3 ต.ดงเมอืง
แอม อ.เขาสวนกวาง-
เขตอําเภอน้ําพอง จ.
ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

310. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นหนองสอง
หอ้ง ม.7 ต.เขาสวน
กวาง-ทางหลวง
แผน่ดนิหมายเลข 
3032 อ.เขาสวนกวาง 
จ.ขอนแกน่ 

 727,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 
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311. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นนาโพธิ ์ม.7 
ต.นางิว้-บา้นคําสมบรูณ์ 
ม.10 บา้นคําแคน ม.12 
ต.ดงเมอืงแอม อ.เขา
สวนกวาง จ.ขอนแกน่ 

 1,454,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

312. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นหนองสอง
หอ้ง ม.7 ต.เขาสวน
กวาง-บา้นนาโพธิ ์ม.7 
ต.นางิว้-บา้นคําสมบรูณ์ 
ม.10,บา้นหว้ยยาง ม.5 
ต.ดงเมอืงแอม อ.เขา
สวนกวาง จ.ขอนแกน่ 

 1,150,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

313. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นนางิว้ ม.1 ต.
นางิว้-บา้นคําแคน ม.
12 ต.ดงเมอืงแอม อ.
เขาสวนกวาง จ.
ขอนแกน่ 

 319,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

314. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ บา้น
หนองกงุ ม.3 ต.ขนวน-
แหลง่ทอ่งเทีย่วคําผา
ดาว อ.หนองนาคํา จ.
ขอนแกน่ 

 1,998,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

315. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้น
หนองมะเขอื ม.2-บา้น
เล็บเงอืก ม.4 ต.โคก
สําราญ-ถนนทางหลวง
ชนบท อ.บา้นแฮด จ.
ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

316. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้น
หนองโงง้ ม.3 ต.บา้น
แฮด-บา้นดง ม.6 ต.
โคกสําราญ อ.บา้นแฮด 
จ.ขอนแกน่ 

 643,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

317. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้น
ขอนสัก ม.6-บา้นขาม
ป้อม ม.2 ต.หนองแซง 
อ.บา้นแฮด-อ.บา้นไผ ่
จ.ขอนแกน่ 

 1,010,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

318. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้นวัง
หวา้ ม.8,11 ต.บา้น
แฮด-บา้นโนนทัน ม.8 
ต.โนนสมบรูณ์ อ.บา้น
แฮด จ.ขอนแกน่ 

 1,011,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

319. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนน้ําลน้ผา่น
คอนกรตีเสรมิเหล็ก 
ขา้มลําหว้ยภเูหล็ก 
บา้นขามเป้ีย ม.5 ต.
บา้นแฮด-ต.โคก
สําราญ อ.บา้นแฮด จ.
ขอนแกน่ 

 936,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 



- 45 - 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

320. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ สายบา้นหา้ง
ขา้ว ม.7 ต.บา้นหัน-
ทางหลวงสาย ขก 
3018 อ.โนนศลิา จ.
ขอนแกน่ 

 509,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

321. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ สายบา้นกดุ
หลง ม.14 ต.บา้นหัน-
ทางหลวงสาย ขก 
3018 อ.โนนศลิา จ.
ขอนแกน่ 

 406,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

322. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ สายบา้นหนอง
น้ําขุน่ ม.8 ต.บา้นหัน 
อ.โนนศลิา-เขตอําเภอ
หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแกน่ 

 554,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

323. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ สายบา้นชาด 
ม.5 ต.เปือยใหญ ่อ.
โนนศลิา-เขต อ.ชนบท 
จ.ขอนแกน่ 

 238,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

324. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมืเหล็ก สายบา้นหัว
ฝาย ม.6 ต.เปือยใหญ-่
บา้นผักหวาน ม.5 ต.
หนองปลาหมอ อ.โนน
ศลิา จ.ขอนแกน่ 

 822,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

325. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้นนา
นคิม ม.3 ต.โนนศลิา-
บา้นโนนแดงใหญ ่ม.1 
ต.โนนแดง อ.โนนศลิา 
จ.ขอนแกน่ 

 799,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

326. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้น
หนองทุม่ ม.13 ต.บา้น
หัน-เขตเทศบาลตําบล
โนนศลิา อ.โนนศลิา จ.
ขอนแกน่ 

 622,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

327. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นโคก
กลาง ม.3 ต.คําแมด 
อ.ซําสงู-บา้นหนองโอง 
ม.7 ต.หนองกงุใหญ ่อ.
กระนวน จ.ขอนแกน่ 

 500,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

328. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นโสกขา
แกว้ ม.3 ต.หว้ยเตย-
บา้นดงซํา ม.7 ต.บา้น
โนน อ.ซําสงู จ.
ขอนแกน่ 

 500,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

329. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นโคกใหม ่ม.
6 ต.บา้นโนน-ทาง
หลวงชนบท 
 

 1,460,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 



- 46 - 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

สายบา้นคอกค ีอ.น้ํา
พอง-บา้นกดุทงิ อ.ซํา
สงู จ.ขอนแกน่ 

330. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้น
แกง้ครอ้ ม.2 ต.นา
แพง-ทางหลวงแผน่ดนิ
หมายเลข 229 อ.โคก
โพธิไ์ชย จ.ขอนแกน่ 

 400,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

331. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้นซบัแดง 
ม.5 ต.ซบัสมบรูณ์-บา้น
โนนคณู ม.6 ต.บา้น
โคก อ.โคกโพธิไ์ชย จ.
ขอนแกน่ 

 700,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

332. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้นนา
ตับเตา่ ม.4 ต.ซบั
สมบรูณ์ อ.โคกโพธิ์
ไชย จ.ขอนแกน่-ฝาย
บา้นหนองแดง ต.ชอ่ง
สามหมอ อ.คอนสวรรค ์
จ.ชยัภมู ิ

 700,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

333. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ สายบา้น
โคกสวา่ง ม.5 ต.เขา
นอ้ย-บา้นโคกสงู ม.10 
ต.ในเมอืง อ.เวยีงเกา่ 
จ.ขอนแกน่ 

 17,965,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

334. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก 
2038-บา้นถ้ําแข ้ม.8 
ต.สงเปือย อ.ภเูวยีง-
บา้นทรัพยเ์จรญิ ม.18 
ต.โนนทอง อ.หนอง
เรอื จ.ขอนแกน่ 

 16,785,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

335. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ซอ่มแซมถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ สายทาง
หลวง ขก 4021-บา้น
โปรง่สังข ์ม.6 ต.หวา้
ทอง(สาย ขก 1023 
บา้นหัน-โคกกลาง) อ.
ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ 

 18,509,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

336. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ซอ่มแซมถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ สายทาง
หลวงชนบท 4021-
แหลง่ทอ่งเทีย่วพัทยา 
2 บา้นหนองกงุเซนิ ม.
1 ต.หนองกงุเซนิ อ.ภู
เวยีง จ.ขอนแกน่ 

 9,241,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

337. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นสภุัทรา 
ม.20 ต.บา้นเป็ด-ต.
แดงใหญ ่อ.เมอืง จ.
ขอนแกน่ 

 2,084,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

338. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นวังผา
ดํา ม.2  

 3,994,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

ต.วังสวาบ-ต.นาฝาย 
อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ 

339. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นซําภู
ทองใต ้ม.2 ต.ภผูา
มา่น-ต.หว้ยมว่ง อ.ภผูา
มา่น จ.ขอนแกน่ 

 3,632,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

340. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นนาทา่ลี ่
ม.4 ต.นาฝาย-ต.ภผูา
มา่น อ.ภผูามา่น จ.
ขอนแกน่ 

 2,435,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

341. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้นคํา
แกน่คณูนอ้ย ม.8 ต.
มว่งหวาน-ต.กดุน้ําใส 
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน่ 

 1,220,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

342. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลกูรัง บา้น
หนองครูอง ม.7 ต.ลอม
คอม อ.พล-บา้นบะ
แหบ ม.10 ต.
กา้นเหลอืง อ.แวงนอ้ย 
จ.ขอนแกน่ 

 1,400,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

343. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้นนาเสยีว 
ม.5 ต.สระแกว้ อ.เปือย
นอ้ย-ทางหลวงทอ้งถิน่ 
สายบา้นเปือยนอ้ย-
บา้นหนองบัวลอง อ.
หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแกน่ 

 1,375,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

344. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้น
โคกกลาง ม.6 ต.โนน
สมบรูณ์ อ.เขาสวน
กวาง จ.ขอนแกน่-อ.
โนนสะอาด จ.อดุรธาน ี

 2,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

345. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้นคําป่ากอ่ 
ม.3 ต.โนนสมบรูณ์ อ.
เขาสวนกวาง จ.
ขอนแกน่-ต.หนองกงุ
ศร ีอ.โนนสะอาด จ.
อดุรธาน ี

 1,202,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

346. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้นโคก
กลาง ม.6 ต.โนน
สมบรูณ์ อ.เขาสวน
กวาง จ.ขอนแกน่-ต.
หนองกงุศร ีอ.โนน
สะอาด จ.อดุรธาน ี

 854,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

347. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายบา้น
หนองเม็ก ม.1 ต.หนอง
เม็ก-บา้นสําโรง ม.1 ต.
สําโรง อ.หนองสอง
หอ้ง จ.ขอนแกน่ 

 606,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

348. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ สายบา้น
กดุหวา้ ม.9 ต.ดอนดู ่
อ.หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแกน่-ทางหลวง
ชนบทสาย อ.หนอง
สองหอ้ง-อ.นาเชอืก จ.
มหาสารคาม 

 6,900,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

349. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ บา้น
หนองหวา้ ม.7 ต.
หนองเขยีด-ต.วังหนิ
ลาด อ.ชมุแพ จ.
ขอนแกน่ 

 1,996,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

350. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมลาด
ยางแบบผวิเรยีบ บา้น
วังยาวใหญ ่ม.4 ต.นา
หนองทุม่ อ.ชมุแพ-ต.
หว้ยมว่ง อ.ภผูามา่น จ.
ขอนแกน่ 

 1,993,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

351. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุผวิจราจร(ลาด
ยางแบบโอเวอรเ์ลย)์
สายบา้นโนนอดุม ม.
6,7 ต.โนนอดุม อ.ชมุ
แพ จ.ขอนแกน่-ทาง
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 
12 

 2,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

352. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นหนอง
น้ําใส ม.1 ต.หนองน้ํา
ใส-ต.ในเมอืง อ.บา้น
ไผ ่จ.ขอนแกน่ 

 1,999,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

353. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปปรับปรงุซอ่มแซม
ถนนลาดยางแบบผวิ
เรยีบ สายบา้นสําราญ
นอ้ย ม.2 ต.โนนธาต-ุ
บา้นหนองกงุ ม.2 ต.
หันโจด อ.หนองสอง
หอ้ง จ.ขอนแกน่ 

 4,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

354. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก สายขา้งบงึ
ซองแมว บา้นโคกไม ้
งาม ม.1 ต.ศรสีขุ-ทาง
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 
228 อ.สชีมพ ูจ.
ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

355. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลาดยาง 
สายบา้นตาด ม.5 ต.ซํา
ยาง-ต.ภหูา่น อ.สชีมพ ู
จ.ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

356. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซมผวิ
จราจรถนนลาดยาง 
สายบา้นโนนงาม-บา้น
โสกนาด ีขก 4107 อ.
โคกโพธิไ์ชย จ.
ขอนแกน่ 
 

 2,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 
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ประสงค ์ ผลผลติ 

357. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นป่าแดง 
ม.5 ต.คอนฉมิ-ทาง
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 
2199 อ.แวงใหญ ่จ.
ขอนแกน่ 

 1,999,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

358. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ซอ่มแซมถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ สาย ขก 
5033 แยกทางหลวง
ชนบท ขก 4003-บา้น
นาคํา อ.น้ําพอง จ.
ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

359. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ บา้นนาคอ้ 
ม.6 ต.เขาสวนกวาง-
ถนนมติรภาพ อ.เขา
สวนกวาง จ.ขอนแกน่ 

 1,997,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

360. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ สายบา้น
หนองหัวชา้ง ม.8 ต.
โคกสําราญ-ทางหลวง
แผน่ดนิหมายเลข 2 อ.
บา้นแฮด จ.ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

361. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ สายบา้น
ลอมคอม ม.8 ต.ลอม
คอม อ.พล จ.
ขอนแกน่-ทางหลวง
แผน่ดนิหมายเลข 
2065 

 2,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย  

เสน้ทาง
คมนาคม 

362. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ซอ่มปะผวิจราจร
ถนนลาดยางแบบ 
COLD MIX 

 5,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก 
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

363. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับเกรดผวิจราจรถนน
ลกูรังหรอืถนนหนิคลกุ 

 4,200,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมกีาร
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

เสน้ทาง
คมนาคม 

364. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

คนพันธุใ์หม ่ขับขี่
ปลอดภัยมวีนัิยจราจร 

 350,000.00 เพอืใหป้ระชาชนมี
ความรู ้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัวนัิยจราจร
และสามารถขัยขี่
อยา่งปลอดภัย 

จัดอบรม 

365. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ชาวประชารว่มใจ 
หา่งไกลจากอบัุตเิหต ุ

 800,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนมี
จติสํานกึในการใชร้ถ
ใชถ้นน ทําใหเ้กดิ
อบัุตเิหตลุดนอ้ยลง 

จัดกจิกรรม 

366. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

สัมมนาการมสีว่นรว่มใน
การพัฒนาสถานขีนสง่
ผูโ้ดยสาร 

 150,000.00 เพือ่สง่เสรมิการมี
สว่นรว่มของ
ผูป้ระกอบการ และ
ประชาชนในการ
พัฒนาสถานขีนสง่ 

จัดสัมมนา 

367. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร
ขับขีป่ลอดภัย
เสรมิสรา้งวนัิยจราจร
อําเภอเมอืง 

 4,050,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความรู ้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัวนัิยจราจร 
และสามารถขับขี่
อยา่งปลอดภัย 
 
 

จัดอบรม 
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368. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

สง่เสรมิประสทิธภิาพ
การปฏบัิตงิานและการ
ใหบ้รกิารสถานขีนสง่
ผูโ้ดยสาร 

 250,000.00 เพือ่พัฒนา
ประสทิธภิาพการ
ปฏบัิตงิานและการ
ใหบ้รกิารสถานขีนสง่
ผูโ้ดยสาร 

พัฒนา
ประสทิธภิาพ 

369. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

เสรมิสรา้งมาตรการ
ความปลอดภัยในสถานี
ขนสง่ผูโ้ดยสาร 

 150,000.00 เพือ่เสรมิสรา้งความ
ปลอดภัยภายใน
สถานขีนสง่
ผูโ้ดยสารใหก้ับ
ประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร 

จัดหาวัสดุ
อปุกรณ ์

370. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

จัดระบบจราจรภายใน
สถานขีนสง่ผโ้ดยสาร 

 200,000.00 เพือ่ตดิตัง้และ
ซอ่มแซม
เครือ่งหมาย
สัญญาณจราจร ป้าย
เตอืน ป้ายบังคับ ไฟ
สอ่งสวา่ง งานตเีสน้
จราจร งานดชีอ่งเสน้
จราจรและสัญญา
ลักษณ์บนพืน้ผวิ
จราจรใหอ้ยูใ่นสภาพ
ทีส่มบรูณ์ ชดัเจน 
ทําใหก้ารจัดระบบ
จราจรสะดวก 

จัดระบบ 

371. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ชาวแวงนอ้ยปลอดภัยมี
วนัิย ถกูกฎจราจร 

 400,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความรู ้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัวนัิยจราจร
และปฏบัิตใิหถ้กูกฎ
จราจร 

จัดอบรม 

372. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

รูท้ันกฎ ลดอบัุตเิหต ุ
ใสใ่จเพือ่นรว่มทาง 
อําเภออบุลรัตน ์

 350,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนมี
จติสํานกึในการใชร้ถ
ใชถ้นน ทําใหเ้กดิ
อบัุตเิหตลุดนอ้ยลง 

จัดกจิกรรม
อบรม 

373. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งอาคารทีพั่ก
ผูโ้ดยสาร สถานขีนสง่
ผูโ้ดยสารจังหวัด
ขอนแกน่ แหง่ที ่3(
หลังที ่2) 

 46,000,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน
ไดรั้บความสะดวก
และปลอดภัย 

กอ่สรา้ง
อาคาร 

374. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซม
หอ้งน้ําภายในสถานี
ขนสง่ผูโ้ดยสารอําเภอ
ชมุแพ จังหวัดขอนแกน่ 

 300,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน
ไดรั้บความสะดวกใน
การใชห้อ้งสขุา 

ซอ่มแซม
หอ้งน้ํา 

375. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซม
หอ้งน้ําภายในสถานี
ขนสง่ผูโ้ดยสาร อําเภอ
บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ 

 350,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน
ไดรั้บความสะดวก 
ในการใชห้อ้งสขุา 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซม
หอ้งน้ํา 

376. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุซอ่มแซม
หอ้งน้ําภายในสถานี
ขนสง่ผูโ้ดยสารอําเภอ
ภเูวยีง จ.ขอนแกน่ 

 380,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน
ไดรั้บความสะดวกใน
การใชห้อ้งสขุา 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซม
หอ้งน้ํา 

377. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

เพิม่ประสทิธภิาพการ
จัดเก็บภาษีคา้งชําระ
(อดุหนุนสํานักงาน
ขนสง่จังหวัดขอนแกน่) 

 632,000.00 เพือ่กระตุน้ใหผู้ค้า้ง
ชําระภาษีรถมาชําระ
ภาษีทีค่า้งชําระ 

จัดเก็บภาษีที่
คา้งชําระ 

378. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ถางป่าและตัดวัชพชื
สองขา้งทาง
ถนนลาดยาง 

 200,000.00 เพือ่ปรับสภาพสอง
ขา้งทางถนนใน
ความรับผดิชอบใหม้ี
ภมูทิัศนท์ีเ่หมาะสม
ในการใชถ้นน 

ถางป่าและตัด
วัชพชื 
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379. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
ขอนแกน่ 

 2,800,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพแก่
เครอืขา่ยอาสาสมัคร
กูช้พีใน 26 อําเภอ 

จัดกจิกรรม 

380. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

สง่เสรมิสรา้งมาตรการ
ความปลอดภัยทาง
ถนน 

 1,000,000.00 เพือ่ป้องกันอบัุตเิหตุ
ทางถนนและอํานวย
ความสะดวกในการ
เดนิทางแกผู่ใ้ชร้ถใช ้
ถนนทีอ่ยูใ่นความ
รับผดิชอบ 

เสรมิสรา้ง
มาตรการ
ความ
ปลอดภัย 

381. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

คนรุน่ใหมรู่ท้ันสาธารณ
ภัย 

 250,000.00 เพือ่เตรยีมบคุลากร
และหน่วยงาน
องคก์รใหม้คีวาม
พรอ้มในการระดม
สรรพกําลังทาง
การแพทย ์และการ
สาธารณสขุให ้
สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการใน
สภาวะเกดิภัย 

จัดกจิกรรม 

382. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

กอ่สรา้งรางระบายน้ํา
คอนกรตีเสรมิเหล็กราง
ย(ูระบบแรงดงึ)สาย
บา้นโนนตุน่ ม.15 ต.
เมอืงเกา่-เขตเทศบาล
นครขอนแกน่ อ.เมอืง 
จ.ขอนแกน่ 

 674,000.00 เพือ่เป็นการระบาย
น้ํา ป้องกันน้ําขัง
บรเิวณถนน 

ความยาว 

383. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุภมูทิัศนภ์ายใน
สนามกฬีาจังหวัด
ขอนแกน่ 

 100,000.00 เพือ่เพิม่ความ
สวยงามและความ
สะดวกในการ
บํารงุรักษา 

ปรับปรงุภมูิ
ทัศน ์

384. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกัน
นกพริาบ อัฒจันทรส์ระ
วา่ยน้ําสนามกฬีา
จังหวัดขอนแกน่ 

 350,000.00 เพือ่ป้องกนันกพริาบ 
และการแพรเ่ชือ้
ไขห้วัดนกจาก
นกพริาบ 

ตดิตัง้อปุกรณ์ 

385. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุระบบน้ํา
สาธารณูปโภคตําบล
คอนฉมิ(อดุหนุน
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลคอนฉมิ อ.แวง
ใหญ)่ 

 300,000.00 เพือ่พัฒนาระบบน้ํา
สาธารณูปโภคใหม้ี
น้ําใชเ้พือ่การเกษตร
และอปุโภคบรโิภค
อยา่งเพยีงพอ 

จัดวางระบบ
ทอ่น้ําประปา 

386. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

ปรับปรงุระบบน้ํา
สาธารณูปโภคตําบล
โนนสะอาด(อดุหนุน
องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลโนนสะอาด อ.
แวงใหญ)่ 

 500,000.00 เพือ่พัฒนาระบบน้ํา
สาธารณูปโภคใหม้ี
น้ําใชเ้พือ่การเกษตร
และอปุโภคอยา่ง
เพยีงพอ 

วางระบบ 

387. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืงและ
ชมุชน 

จัดทําผังเมอืงรวม
จังหวัดขอนแกน่ 

 300,000.00 เพือ่เป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กฎกระทรวงผังเมอืง
รวมจังหวัดขอนแกน่ 

จัดสัมมนา 

388. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

กอ่สรา้งระบบกระจาย
น้ําแบบทอ่เพือ่
การเกษตร บา้นจอมศร ี
ม.2 ต.หนองเขยีด-ต.
โนนสะอาด อ.ชมุแพ 
จ.ขอนแกน่ 

 541,000.00 เพือ่ใหเ้กษตรกรมน้ํีา
ใชเ้พือ่การเกษตร
อยา่งเพยีงพอ 

ความยาว 
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389. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

กอ่สรา้งระบบกระจาย
น้ําแบบทอ่เพือ่
การเกษตร บา้นธาต ุม.
4 ต.หนองเขยีด-ต.โนน
สะอาด อ.ชมุแพ จ.
ขอนแกน่ 

 541,000.00 เพือ่ใหเ้กษตรกรมน้ํีา
ใชเ้พือ่การเกษตร
อยา่งเพยีงพอ 

ความยาว 

390. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

สนับสนุนสง่เสรมิและ
พัฒนาการทอ่งเทีย่ว 

 8,300,000.00 เพือ่พัฒนาฟ้ืนฟแูละ
จัดสิง่อํานวยความ
สะดวกในแหลง่
ทอ่งเทีย่ว เพือ่
พัฒนาดา้นมาตรฐาน
การบรกิาร
นักทอ่งเทีย่ว 

สง่เสรมิ
พัฒนาการ
ทอ่งเทีย่ว 

391. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

พัฒนาบา้นชกีกคอ้ ม.
7,13 ต.เมอืงเพยี อ.
บา้นไผ ่จ.ขอนแกน่ 
เป็นหมูบ่า้นโฮมสเตย ์

 300,000.00 เพือ่พัฒนาบา้นชกีก
คอ้ใหเ้ป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่วทีสํ่าคัญ
ของจังหวัดขอนแกน่ 
และสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์ และภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

ปรับปรงุแหลง่
ทอ่งเทีย่ว 

392. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

จัดทําสือ่ รายการ 
ประชาสัมพันธข์อ้มลู
แหลง่ทอ่งเทีย่วจังหวัด
ขอนแกน่ 

 0.00 เพือ่จัดทํารายการ
ทอ่งเทีย่วและ
รวบรวมขอ้มลูที่
สําคัญแนะนําสถานที่
ทอ่งเทีย่วเชญิ
ชวนชมแหลง่
ทอ่งเทีย่ว 

จัดทําสือ่
รายการ 

393. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
โดยชมุชน 

 500,000.00 เพือ่สง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วในชมุชน 
และเชือ่มโยงภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ใน
การพัฒนา
ผลติภัณฑข์อง
ชมุชน 

จัดกจิกรรม 

394. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

จัดงานขอนแกน่ไบคว์คี 
ครัง้ที ่7(อดุหนุน
สมาคมธุรกจิการ
ทอ่งเทีย่วจังหวัด
ขอนแกน่) 

 300,000.00 เพือ่สรา้งภาพลักษณ์
ทีด่แีกผู่รั้กการ
ทอ่งเทีย่ว 

จัดงาน
ขอนแกน่ไบค์
วคี 

395. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

จัดอบรม
ภาษาตา่งประเทศ
(อดุหนุนสมาคมธุรกจิ
การทอ่งเทีย่วจังหวัด
ขอนแกน่) 

 500,000.00 เพือ่เพิม่พนูความรู ้
ความสามารถใหก้ับ
ผูเ้กีย่วขอ้งดา้นการ
ทอ่งเทีย่ว 

จัดอบรม 

396. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์
ดา้นการทอ่งเทีย่ว
จังหวัดขอนแกน่
(อดุหนุนสมาคมธุรกจิ
การทอ่งเทีย่วจังหวัด
ขอนแกน่) 

 200,000.00 เพือ่อํานวยความ
สะดวกนักทอ่งเทีย่ว
ทีเ่ดนิทางเขา้มา
ทอ่งเทีย่วในจังหวัด
ขอนแกน่ 

จัดทําแผน่พับ 

397. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

ขยายเขตไฟฟ้าสูแ่หลง่
ทอ่งเทีย่วผาเกิง้
(อดุหนุนสํานักงานการ
ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
อําเภอชมุแพ) 

 1,000,000.00 เพือ่ขยายเขตไฟฟ้า
สูแ่หลง่ทอ่งเทีย่ว 
ใหม้คีวามสวา่งและมี
ความปลอดภัย
สําหรับนักทอ่งเทีย่ว 
 

ขยายเขต
ไฟฟ้า 
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398. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

สรา้งเสรมิอาชพีเพิม่
รายไดสํ้าหรับกลุม่สตรี
อําเภอบา้นไผ ่

 400,000.00 เพือ่สง่เสรมิกจิกรรม
กลุม่สตร ีพัฒนา
ศักยภาพในตนเอง 
เพือ่พัฒนาชมุชน
ทอ้งถิน่ 

จัดอบรม 

399. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

พัฒนาศักยภาพกลุม่
สตรอํีาเภอเมอืง 

 400,000.00 เพือ่พัฒนาศักยภาพ
กลุม่อาชพีใหม้ขีดี
ความสามารถในการ
บรหิารกลุม่และ
แขง่ขันในตลาดได ้

จัดอบรม 

400. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

โครงการ 1 อําเภอ 1 
หมูบ่า้น เศรษฐกจิ
พอเพยีง 

 800,000.00 เพือ่เสรมิสรา้งความ
เขม้แข็งแกช่มุชนใน
การดําเนนิชวีติตาม
หลัดเศรษฐกจิ
พอเพยีง / เพือ่
ขยายผลหมูบ่า้น
เศรษฐกจิพอเพยีงใน
จังหวัดขอนแกน่ 

สรา้งศนูย์
เรยีนรู ้

401. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

โครงการสง่เสรมิการ
ประกอบอาชพีแบบ
เศรษฐกจิพอเพยีง 

 82,710,000.00 เพือ่สง่เสรมิเกษตร
ในการประกอบอาชพี
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ขดุบอ่น้ํา
ประจําไรน่า 

402. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

สง่เสรมิอาชพีกลุม่ทอ
ผา้มัดหมี ่ทอเสือ่ 
อําเภอกระนวน 

 30,000.00 เพือ่พัฒนาศักยภาพ
กลุม่อาชพีใหม้ขีดี
ความสามารถในการ
บรหิารกลุม่และ
แขง่ขันในตลาดได ้

จัดกจิกรรม 

403. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมสง่เสรมิการทํา
ผลติภัณฑใ์นครัวเรอืน 
อําเภอกระนวน 

 500,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้
ประชาชนใช ้
ผลติภัณฑใ์น
ครัวเรอืนทีทํ่าเอง 
เป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

จัดอบรม 

404. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมสง่เสรมิอาชพี
ทางเลอืกตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีง 
อําเภอเขาสวนกวาง 

 550,000.00 เพือ่พัฒนาศักยภาพ
กลุม่อาชพีใหม้ขีดี
ความสามารถในการ
บรหิารกลุม่และ
แขง่ขันในตลาดได ้

อบรม 

405. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมพัฒนาอาชพี และ
คณุภาพชวีติตาม
แนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีง อําเภอโคก
โพธิไ์ชย 

 200,000.00 เพือ่พัฒนาศักยภาพ
กลุม่อาชพีใหม้ขีดี
ความสามารถในการ
บรหิารกลุม่และ
แขง่ขันในตลาดได ้

จัดอบรม 

406. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมสง่เสรมิอาชพี
ระยะสัน้การทํา
ผลติภัณฑใ์นครัวเรอืน
อําเภอชนบท 

 200,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้
ประชาชนใช ้
ผลติภัณฑใ์น
ครัวเรอืนทีทํ่าเอง 
เป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

จัดอบรม 

407. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

โครงการขับเคลือ่น
เศรษฐกจิพอเพยีงใน
เขตอําเภอพล 

 900,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ประชาชนมี
อาชพี 

408. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมสง่เสรมิและ
พัฒนาอาชพีของชมุชน
ตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีง อําเภอบา้นไผ ่

 200,000.00 เพือ่พัฒนาศักยภาพ
กลุม่อาชพีใหม้ขีดี
ความสามารถในการ
บรหิารกลุม่และ

จัดอบรม 
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แขง่ขันในตลาดได ้

409. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมสง่เสรมิการ
พัฒนาเศรษฐกจิ เพือ่
ความมั่นคงของ
ครอบครัว อําเภอเมอืง 

 1,500,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้
ประชาชนใช ้
ผลติภัณฑใ์น
ครัวเรอืนทีทํ่าเอง 
เป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

จัดอบรม 

410. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมสง่เสรมิและ
พัฒนาคณุภาพ
ผลติภัณฑใ์นครัวเรอืน
ตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพยีง อําเภอหนอง
สองหอ้ง 

 200,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้
ประชาชนใช ้
ผลติภัณฑใ์น
ครัวเรอืนทีทํ่าเอง 
เป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัว 

จัดอบรม 

411. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

สรา้งอาชพีเสรมิเพิม่
รายไดเ้พือ่ยกระดับ
ฝีมอืและคณุภาพชวีติ
กลุม่สตรอํีาเภอชมุแพ
(อดุหนุนสํานักงาน
พัฒนาชมุชนอําเภอชมุ
แพ) 

 150,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้
สมาชกิกกลุม่/
องคก์รสตรมีอีาชพี
เสรมิ 

จัดอบรม 

412. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

เพิม่ศักยภาพการ
พัฒนากลุม่สตรจัีงหวัด
ขอนแกน่(อดุหนุน
สํานักงานพัฒนาชมุชน 
จังหวัดขอนแกน่) 

 3,000,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้
องคก์รสตรใีนทกุ
ระดับมคีวามรู ้ความ
เขา้ใจ และพรอ้มใจ
นอ้มนําหลักการ"
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง"ของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่วมาใชใ้น
การดํารงชวีติกับ
ตนเอง ครอบครัว
และชมุชนอยา่ง
พอเพยีงและมี
ความสขุ 

จัดกจิกรรม 

413. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

โครงการฝึกอบรม
เกษตรกรตามแนว
พระราชดําร ิอําเภอชมุ
แพ 

 500,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดฝึกอบรม 

414. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

เพิม่พนูศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนา
สตรหีมูบ่า้น 
คณะกรรมการกองทนุ
พัฒนาบทบาทสตรแีละ
สมาชกิกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรหีมูบ่า้น
(อดุหนุนสํานักงาน
พัฒนาชมุชนอําเภอ
บา้นแฮด) 

 100,000.00 เพือ่เพิม่พนูศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนา
สตรหีมูบ่า้นในการ
สง่เสรมิสนับสนุน
กจิกรรมสตรใีน
หมูบ่า้น 

จัดอบรม 

415. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมูบ่า้น 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนสํานักงาน
พัฒนาชมุชนอําเภอภู
เวยีง) 

 50,000.00 เพือ่พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ
หมูบ่า้นใหม้คีวามรู ้
ความเขา้ใจใน
บทบาทอํานาจ
หนา้ทีต่ามระเบยีบ
กฎหมาย 
 

จัดอบรม 
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416. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

โครงการฝึกอบรม
สง่เสรมิอาชพีการ
ถนอมและแปรรปู
อาหารตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง อําเภอโนน
ศลิา 

 600,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

จัดฝึกอบรม 

417. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

เพิม่ศักยภาพการ
พัฒนากลุม่สตรอํีาเภอ
ภเูวยีง(อดุหนุน
สํานักงานพัฒนาชมุชน
อําเภอภเูวยีง) 

 50,000.00 เพือ่สง่เสรมิใหส้ตรมีี
สว่นรว่มกับการ
ทํางานกับภาคี
เครอืขา่ยทัง้ในดา้น
เศรษฐกจิ การเมอืง 
สังคม วัฒนธรรม 
และดา้นการศกึษา
ภาคราชการและ
เอกชน 

จัดอบรม 

418. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

โครงการอบรมสง่เสรมิ
การทําเกษตรอนิทรยี ์
อําเภอเมอืง 

 250,000.00 เพือ่สง่เสรมิเกษตร
กรรมการประกอบ
อาชพีตามแนว
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดฝึกอบรม 

419. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

เพิม่ศักยภาพการ
พัฒนากลุม่สตรอํีาเภอ
มัญจาครี(ีอดุหนุน
สํานักงานพัฒนาชมุชน
อําเภอมัญจาครี)ี 

 500,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้
องคก์รสตรทีกุระดับ
มคีวามรู ้ความเขา้ใจ
เกีย่วกับบทบาท
หนา้ทีข่องตนเอง 

จัดอบรม 

420. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

เพิม่ศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนา
สตรหีมูบ่า้น(อดุหนุน
สํานักงานพัฒนาชมุชน
อําเภอหนองเรอื) 

 1,000,000.00 เพือ่สง่เสรมิใหส้ตรมีี
สว่นรว่มกับการ
ทํางานกับภาคี
เครอืขา่ยทัง้ในดา้น
เศรษฐกจิ การเมอืง 
สังคม วัฒนธรรม 
และดา้นการศกึษา
ภาคราชการและ
เอกชน 

จัดอบรม 

421. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

พัฒนาคณุภาพ
ผลติภัณฑ ์OTOP 
(อดุหนุนกลุม่แปรรปู
อาหารบา้นหอย-บา้น
ดอน อําเภอชมุแพ) 

 100,000.00 เพือ่พัฒนา
ผลติภัณฑ ์OTOP 
ใหม้ขีดี
ความสามารถในการ
บรหิารกลุม่และการ
แขง่ขันในตลาดได ้

กลุม่แปรรปู 

422. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

สนับสนุนชว่ยเหลอื
เด็ก/สตร ีเยาวชน 
คนชรา ผูด้อ้ยโอกาส
และคนพกิาร 

 1,750,000.00 เพือ่ใหผู้ส้งูอายมุี
ความรู ้และนํา
แนวทางปฏบัิติ
เกีย่วกับสมดลุ
อริยิาบทไปปรับใช ้
ในชวีติประจําวัน 
เพือ่รวบรวม
ขอ้คดิเห็น
ขอ้เสนอแนะการ
พัฒนาคณุภาพชวีติ
ผูส้งูอายจุาก
ผูส้งูอายทุีเ่ขา้อบรม 

จัดอบรม 

423. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

โครงการพัฒนาผูนํ้า
ชมุชนเศรษฐกจิ
พอเพยีงอําเภอกระนวน 

 500,000.00 เพือ่สง่เสรมิใหผู้นํ้า
ชมุชนประกอบอาชพี
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง
และเป็นแบบอยา่ง
ของคนในชมุชน 

จัดอบรม 
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424. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

กอ่สรา้งทีอ่ยูอ่าศัย
ใหก้ับผูด้อ้ยโอกาส 

 400,000.00 เพือ่สรา้งบา้นพัก
อาศัยใหก้ับ
ประชาชน 
ผูด้อ้ยโอกาส ผู ้
ยากไร ้และผูย้ากจน 
ใหม้ทีีอ่ยูอ่าศัยเป็น
ของตนเองอยา่ง
มั่นคงและดํารงชวีติ
อยา่งมคีวามสขุ 

กอ่สรา้ง
บา้นพัก 

425. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

สง่เสรมิการใชภ้มู ิ
ปัญญาไทยโดยใช ้
สมนุไพรไทย 

 500,000.00 เพือ่เป็นการอนุรักษ์
ความรูจ้ากภมูปัิญญา
ไทยไมใ่หเ้สือ่ม
สลายไปและสามารถ
นํามาประยกุตใ์ชใ้ห ้
เกดิประโยชนต์อ่
สขุภาพ 

จัดอบรม 

426. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

จา้งนักเรยีน นักศกึษา
ทํางานชว่งปิดภาคเรยีน 

 600,000.00 เพือ่ใหนั้กเรยีน 
นักศกึษาทํางานชว่ง
ปิดภาคฤดรูอ้นเพือ่
แกไ้ขปัญหาสังคม
และความยากจน 

ชว่งปิดภาค
เรยีน 

427. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

โครงการฝึกอบรม
สง่เสรมิอาชพีการเพาะ
เห็ดตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง อําเภอโนน
ศลิา 

 500,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรั๙ยา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

428. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

ฝึกอบรมสง่เสรมิอาชพี
การเลีย้งไกไ่ขต่าม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

 500,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

429. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

สง่เสรมิอาชพีปลกูผัก
ปลอดภัย อําเภอบา้น
ไผ ่

 400,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้
เกษตรกรประกอบ
อาชพีตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

จัดอบรม 

430. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมการปลกูและแปร
รปูฟักขา้ว อําเภอหนอง
สองหอ้ง 

 200,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้
เกษตรกรประกอบ
อาชพีตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

จัดอบรม 

431. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมพัฒนาศักยภาพ
ดา้นการเกษตรอําเภอ
เขาสวนกวาง 

 300,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

432. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

สง่เสรมิและพัฒนา
ศักยภาพสนิคา้
การเกษตร อําเภอ
หนองสองหอ้ง 

 200,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

433. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมสง่เสรมิการผลติ
สนิคา้เกษตรปลอดภัย
อําเภอโคกโพธิไ์ชย 

 250,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 
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434. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมพัฒนาศักยภาพ
การผลติการเกษตร
ปลอดสารเคม ีอําเภอ
ชนบท 

 200,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

435. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการผลติ
สนิคา้เกษตร อําเภอ
บา้นไผ ่

 656,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

436. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมสง่เสรมิและ
พัฒนาอาชพีทาง
การเกษตร อําเภอเมอืง 

 3,150,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

437. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมเกษตรปลอดภัย
กา้วไกลสูอ่นิทรยี ์
อําเภออบุลรัตน ์

 200,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในกากร
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

438. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมพัฒนาศักยภาพ
ดา้นปศสุัตว ์อําเภอน้ํา
พอง 

 450,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

439. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมเพิม่ประสทิธภิาพ
การเลีย้งสัตว ์อําเภอ
เมอืง 

 250,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

440. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมเพิม่ประสทิธภิาพ
ดา้นการประมง อําเภอ
ชนบท 

 200,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

441. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมและศกึษาดงูาน
ตามแนวพระราชดําร ิ
อําเภอชนบท 

 237,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

442. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมและศกึษาวถิชีวีติ
ตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีง อําเภอบา้นไผ ่

 900,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

443. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมสง่เสรมิการเรยีนรู ้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
อําเภอเมอืง 

 1,500,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

444. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมและศกึษาดงูาน
แหลง่เรยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพยีง อําเภออบุล
รัตน ์

 250,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 

จัดอบรม 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

445. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมสง่เสรมิอาชพีการ
เลีย้งสัตวใ์นพืน้ที่
อําเภอพล 

 500,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

446. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมสง่เสรมิและ
พัฒนาอาชพีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง อําเภอเป่ือย
นอ้ย 

 350,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

447. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมสง่เสรมิการ
พัฒนารายไดแ้บบ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
อําเภอพล 

 200,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

448. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมสง่เสรมิอาชพีการ
เพาะเห็น อําเภอเขา
สวนกวาง 

 550,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

449. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมสง่เสรมิการเพาะ
เห็นและการแปรรปู
อําเภอบา้นไผ ่

 200,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

450. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

อบรมทักษะการเพาะ
เห็ด และพัฒนาสูก่า้ร
คา้ อําเภอเมอืง 

 1,150,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการ
ประกอบอาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

451. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครเกษตร
หมูบ่า้น(อดุหนุน
สํานักงานเกษตรอําเภอ
กระนวน) 

 50,000.00 เพือ่พัฒนาศักยภาพ
ในการดําเนนิ
กจิกรรมของ
อาสาสมัครเกษตร
หมูบ่า้น 

จัดอบรม 

452. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

เสรมิสรา้งความ
เขม้แข็งหมูบ่า้น
เศรษฐกจิพอเพยีง"อยู่
เย็นเป็นสขุ"ดเีดน่ระดับ
จังหวัด ประจําปี 2558(
อดุหนุนสํานักงาน
พัฒนาชมุชนจังหวัด
ขอนแกน่) 

 200,000.00 เพือ่ยกยอ่งเชดิชเูกยี
ตหิมูบ่า้นเศรษฐกจิ
พอเพยีง"อยูเ่ย็น 
เป็นสขุ"ทีม่ผีลงาน
ดเีดน่ ประจําปี 2558 

จัดกจิกรรม 

453. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

ถา่ยทอดความรูด้า้น
การเกษตร(อดุหนุน
สํานักงานเกษตรอําเภอ
ภเูวยีง) 

 110,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
เกษตรกรในการทํา
เกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

จัดอบรม 

454. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชมุชน 

ฝึกอบรมสง่เสรมิอาชพี
การเพาะเห็ดหมูบ่า้น
เศรษฐกจิพอเพยีง
ตน้แบบ(อดุหนุน
สํานักงานพัฒนาชมุชน
อําเภอหนองสองหอ้ง) 

 100,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
กระบวนการเรยีนรู ้
และพัฒนาอาชพี
ภายใตห้ลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จัดอบรม 

455. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

ขดุลอกหนองกดุตะกรา้ 
บา้นโคก หมูท่ี ่12 
ตําบลสําราญ - ตําบล
ศลิา  

 800,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมี
แหลง่กักเก็บน้ําเพือ่
การอปุโภค บรโิภค
และการเกษตร 

ความยาว 



- 59 - 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

อําเภอเมอืง  
จังหวัดขอนแกน่ 

456. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

ขดุลอกหนองทามนอ้ย 
บา้นโนน หมูท่ี ่1 ตําบล
โนนทอ่น อําเภอเมอืง - 
ตําบลทา่กระเสรมิ 
อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน่ 

 700,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมี
แหลง่กักเก็บน้ําเพือ่
การอปุโภค บรโิภค
และการเกษตร 

ความยาว 

457. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

ขดุขยายอา่งเก็บน้ํา
แกง่ละวา้ บา้นชกีกคอ้ 
ม.13 ต.เมอืงเพยี อ.
บา้นไผ,่ต.โคกสําราญ 
อ.บา้นแฮด จ.ขอนแกน่ 

 1,994,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมี
แหลง่กักเก็บน้ําเพือ่
การอปุโภค บรโิภค
และการเกษตร 

ความยาว 

458. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

ขดุลอกลําหว้ย
ทรายขาว บา้นปากหว้ย
ฝาง หมูท่ี ่3 ตําบลวัง
เพิม่ - ตําบลสชีมพ ู
อําเภอสชีมพ ูจังหวัด
ขอนแกน่ 

 500,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมี
แหลง่กักเก็บน้ําเพือ่
การอปุโภค บรโิภค
และการเกษตร 

ความยาว 

459. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

ขดุลอกหว้ยทรายขาว 
บา้นลอมไผ ่หมูท่ี ่2 
ตําบลศรสีขุ - ตําบลวัง
เพิม่ อําเภอสชีมพ ู
จังหวัดขอนแกน่ 

 1,600,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมี
แหลง่กักเก็บน้ําเพือ่
การอปุโภค บรโิภค
และการเกษตร 

ความยาว 

460. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

ขดุลอกลําหว้ยลําดวน 
บา้นหนองทุม่ หมูท่ี ่3 
ตําบลดอนด่ัง - ตําบล
หนองสองหอ้ง อําเภอ
หนองสองหอ้ง จังหวัด
ขอนแกน่ 

 680,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมี
แหลง่กักเก็บน้ําเพือ่
การอปุโภค บรโิภค
และการเกษตร 

ความยาว 

461. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

ขดุลอกลําหว้ยตะกั่ว 
บา้นหว้ยตะกั่ว หมูท่ี ่10 
ตําบลดอนดู ่- บา้นส
วองเกา่ หมูท่ี ่4 ตําบล
หนองไผล่อ้ม ตําบล
หนองสองหอ้ง อําเภอ
หนองสองหอ้ง จังหวัด
ขอนแกน่ 

 577,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมี
แหลง่กักเก็บน้ําเพือ่
การอปุโภค บรโิภค
และการเกษตร 

ความยาว 

462. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

ปรับปรงุหนองน้ําดอน
บานไท บา้นดอนบาน
ไท หมูท่ี ่2 ตําบลแวง
ใหญ ่อําเภอแวงใหญ ่
และตําบลหว้ยแก 
อําเภอชนบท จังหวัด
ขอนแกน่ 

 400,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมี
แหลง่กักเก็บน้ําเพือ่
การอปุโภค บรโิภค
และการเกษตร 

ความยาว 

463. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

ปรับปรงุหนองน้ําดงบัง 
บา้นดงบัง หมูท่ี ่4 
ตําบลคอนฉมิ และ 
ตําบลแวงใหญ ่อําเภอ
แวงใหญ ่จังหวัด
ขอนแกน่ 

 500,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมี
แหลง่กักเก็บน้ําเพือ่
การอปุโภค บรโิภค
และการเกษตร 

ความยาว 

464. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

ปรับปรงุหนองน้ําโคก
สวา่ง บา้นโคกสวา่ง 
หมูท่ี ่7 ตําบลคอนฉมิ 
และ ตําบลแวงใหญ ่
อําเภอแวงใหญ ่จังหวัด
ขอนแกน่ 

 400,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมี
แหลง่กักเก็บน้ําเพือ่
การอปุโภค บรโิภค
และการเกษตร 

ความยาว 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

465. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

ขดุลอกหนองสมิ บา้น
โนน หมูท่ี ่1,2 ตําบล
บา้นโนน และตําบลคู
คํา อําเภอซําสงู 
จังหวัดขอนแกน่ 

 1,999,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมี
แหลง่กักเก็บน้ําเพือ่
การอปุโภค บรโิภค
และการเกษตร 

ความยาว 

466. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

ขดุลอกลําหว้ยหนาม
แดง บา้นสระแกว้ หมูท่ี ่
1 ตําบลสระแกว้ อําเภอ
เป่ือยนอ้ย - ตําบล
ดอนดู ่อําเภอหนอง
สองหอ้ง จังหวัด
ขอนแกน่ 

 1,375,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมี
แหลง่กักเก็บน้ําเพือ่
การอปุโภค บรโิภค
และการเกษตร 

ความยาว 

467. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

โครงการขดุสระน้ํา
สง่เสรมิอาชพีแบบ
เศรษฐกจิพอเพยีงใน
เขตพืน้ทีอํ่าเภอชมุแพ 
จังหวัดขอนแกน่ 

 2,000,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมี
แหลง่กักเก็บน้ําเพือ่
การอปุโภค บรโิภค
และการเกษตร 

สระน้ํา 

468. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

กอ่สรา้งระบบประปา
เพือ่การเกษตร บา้น
โนนคอม ม.1 ต.โนน
คอม และ ต.ภผูามา่น 
อ.ภผูามา่น จ.ขอนแกน่ 

 939,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมี
แหลง่น้ํากักเก็บน้ํา
เพือ่การอปุโภค 
บรโิภคและ
การเกษตร 

ความยาว 

469. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

ขยายทอ่สง่น้ําดว้ย
ระบบไฟฟ้าสูแ่หลง่
เกษตร บา้นสะอาด ม.
4,5 ต.กดุธาต ุอ.หนอง
นาคํา จ.ขอนแกน่ 

 480,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมี
แหลง่น้ํากักเก็บน้ํา
เพือ่การอปุโภค 
บรโิภคและ
การเกษตร 

ความยาว 

470. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

เจาะบอ่บาดาล ในเขต
อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแกน่ 

 1,944,000.00 เพือ่ใหร้าษฎรมี
แหลง่น้ํากักเก็บน้ํา
เพือ่การอปุโภค 
บรโิภคและ
การเกษตร 

จํานวน 

471. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

กอ่สรา้งฝายเสรมิสรา้ง
ระบบนเิวศนต์น้น้ํา
(Check Dam)แบบ
ประชาอาสา 

 800,000.00 เพือ่สรา้งฝายตน้น้ํา 
ลดปัญหาภัยแลง้
และเพิม่ความชุม่ชืน้
ใหก้ับป่าตน้น้ํา 

จัดทําฝาย 

472. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ของประชาชนในการ
บรหิารจัดการพืน้ทีชุ่ม่
น้ําจังหวัดขอนแกน่ 

 300,000.00 เพือ่เสรมิสรา้งองค์
ความรูแ้กป่ระชาชน
ดา้นการบรหิาร
จัดการพืน้ทีชุ่ม่น้ํา 

จัดอบรม 

473. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

เยาวชนอนุรักษ์แหลง่
น้ํา 

 200,000.00 เพือ่ใหค้วามรูด้า้น
การดแูลและเฝ้าระวัง
คณุภาพแหลง่น้ํา
และสรา้งเครอืขา่ย
แกโ่รงเรยีนทีอ่ยูต่ดิ
กับแหลง่น้ํา
ธรรมชาต ิ

อนุรักษ์แหลง่
น้ํา 

474. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

เยาวชนไทยใสใ่จ
สิง่แวดลอ้ม 

 300,000.00 เพือ่สง่เสรมิการมี
สว่นรว่มของเยาวชน
ในการอนุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม 

จัดอบรม 

475. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

กอ่สรา้งฝายเสรมิสรา้ง
ระบบนเิวศนต์น้น้ําและ
ฝายหนิทิง้แบบประชา
อาษา(Check Dam)
อําเภอกระนวน 
 

 500,000.00 เพือ่สรา้งฝายตน้น้ํา 
ลดปัญหาภัยแลง้
และเพิม่ความชุม่ชืน้
ใหก้ับป่าตน้น้ํา 

จัดทําฝาย 
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ประสงค ์ ผลผลติ 

476. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

กอ่สรา้งฝายเสรมิสรา้ง
ระบบนเิวศนต์น้น้ําและ
ฝายหนิทิง้แบบประชา
อาสา(Check Dam)
อําเภอน้ําพอง 

 350,000.00 เพือ่สรา้งฝายตน้น้ํา 
ลดปัญหาภัยแลง้
และเพิม่ความชุม่ชืน้
ใหก้ับป่าตน้น้ํา 

จัดทําฝาย 

477. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

กอ่สรา้งฝายเสรมิสรา้ง
ระบบนเิวศนต์น้น้ําและ
ฝายหนิทิง้แบบประชา
อาสา(Check Dam)
อําเภอบา้นไผ ่

 500,000.00 เพือ่สรา้งฝายตน้น้ํา 
ลดปัญหาภัยแลง้
และเพิม่ความชุม่ชืน้
ใหก้ับป่าตน้น้ํา 

จัดทําฝาย 

478. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

กอ่สรา้งฝายเสรมิสรา้ง
ระบบนเิวศนต์น้น้ําและ
ฝายหนิทิง้แบบประชา
อาสา(Check Dam)
อําเภอบา้นฝาง 

 700,000.00 เพือ่สรา้งฝายตน้น้ํา 
ลดปัญหาภัยแลง้
และเพิม่ความชุม่ชืน้
ใหก้ับป่าตน้น้ํา 

จัดทําฝาย 

479. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

พัฒนาแหลง่น้ํา ทํา
ฝายปลกูแฝกแบบมี
สว่นรว่ม 

 500,000.00 เพือ่สรา้งกลุม่และ
เครอืขา่ยในการ
พัฒนาแหลง่น้ํา ทํา
ฝายและปลกูแฝก 
รว่มกัน 

จัดกจิกรรม 

480. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

พัฒนาแหลง่น้ํา ทํา
ฝาย ปลกูแฝกแบบมี
สว่นรว่มอําเภอภผูามา่น 

 500,000.00 เพือ่สรา้งกลุม่และ
เครอืขา่ยในการ
พัฒนาแหลง่น้ํา ทํา
ฝาย และปลกูแฝก
รว่มกัน 

สรา้งฝาย 
ปลกูแฝก 

481. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

อบรมอาสาสมัคร
พทิักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวด้ลอมอําเภอภู
เวยีง 

 400,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้
อาสาสมัครมสีว่นรว่ม
อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

ฝึกอบรม 

482. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

กอ่สรา้ฝายกักเก็บน้ํา
เพือ่พัฒนาป่าชมุชน 
อําเภอสชีมพ ู

 650,000.00 เพือ่สรา้งฝายกักเก็บ
น้ําลดปัญหาภัยแลง้
และเพิม่ความชุม่ชืน้
ใหก้ับพืน้ทีป่่า 

ฝายต ้น่น้ํา 

483. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

กอ่สรา้งฝายกักเก็บน้ํา
เพือ่พัฒนาป่าชมุชน 
อําเภอหนองนาคํา 

 1,000,000.00 เพือ่สรา้งฝายกักเก็บ
น้ําลดปัญหาภัยแลง้
และเพิม่ความชุม่ชืน้
ใหก้ับพืน้ทีป่่า 

จัดทําฝาย 

484. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

พัฒนาแหลง่น้ํา ทํา
ฝายปลกูแฝกอําเภอ
อบุลรัตน ์

 550,000.00 เพือ่สรา้ฝายกักเก็บ
น้ําลดปัญหาภัยแลัง
และเพิม่ความชุม่ชืน้
ใหก้ับฟ้ืนทีป่่า 

จัดทําฝาย 

485. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ของประชาชนในการ
บรหิารจัดการน้ํา 
อําเภอเปือยนอ้ย 

 400,000.00 เพือ่เสรมิสรา้งองค์
ความรูแ้กป่ระชาชน
ดา้นการบรหิาร
จัดการน้ํา 

จัดอบรม 

486. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

บรหิารจัดการขยะและ
มลพษิในจังหวัด
ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 เพือ่รณรงคส์รา้ง
จติสํานกึในการ
อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

จัดอบรม 

487. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

เสรมิสรา้งศักยภาพ
ชมุชนในการจัดการ
ขยะมลูฝอยแบบครบ
วงจร 

 400,000.00 เพือ่สรา้งจติสํานกึใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม
ใหแ้กป่ระชาชน และ
เยาวชน 

จัดอบรม 
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488. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

บรหิารจัดการระบบ
กําจัดขยะมลูฝอยรวม
แบบผสมผสานจังหวัด
ขอนแกน่ 

 60,000.00 เพือ่ลดปรมิาณขยะ
ในจังหวัดโดยการ
สรา้งมลูคา่เพิม่ 

จัด
ประชมุสัมมนา 

489. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

บรหิารจัดการขยะ
อันตรายจังหวัด
ขอนแกน่ 

 400,000.00 สรา้งการมสีว่นรว่ม
ของประชาชนในการ
แกไ้ขปัญหาขยะ
อันตรายในเขต
จังหวัดขอนแกน่ 

จัดอบรม 

490. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

อบรมเสรมิสรา้ง
ศักยภาพชมุชนในการ
จัดการขยะมลูฝอยแบบ
ครบวงจร อําเภอเขา
สวนกวาง 

 500,000.00 เพือ่สรา้งจติสํานกึใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม
ใหแ้กป่ระชาชน และ
เยาวชน 

จัดอบรม 

491. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

เพิม่ประสทิธภิาพ
เครอืขา่ยอาสาสมัคร
พทิักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

 300,000.00 เพือ่สรา้งเครอืขา่ย
อาสาสมัครพทิักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม
หมูบ่า้น(ทสม.)ใน
การเฝ้าระวังและดแูล
รักษาสิง่แวดลอ้มใน
ทอ้งถิน่ 

จัดอบรม
อาสาสมัคร 

492. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

1 อําเภอ 1 ชมุชน
ตน้แบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

 400,000.00 เพือ่พัฒนาชมุชน
ตน้แบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม
สําหรับเป็นตัวแบบ
แกห่มูบ่า้นอืน่ในการ
นําไปขยายผล 

คัดเลอืก 

493. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

จัดการสิง่แวดลอ้มและ
มลพษิในครัวเรอืน 
อําเภอเมอืง 

 300,000.00 เพือ่ใหช้มุชนมี
ความรูแ้ละรูจั้ก
อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม
ในชมุชน 

จัดอบรม 

494. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

บรูณาการความรว่มมอื
ของภาครัฐ เอกชน 
ชมุชนทอ้งถิน่ เพือ่การ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มพืน้ทีลุ่ม่น้ํา
จังหวัดขอนแกน่ 

 400,000.00 เพือ่พัฒนาระบบ
ฐานขอ้มลูและความ
รว่มมอืดา้น
สิง่แวดลอ้ม การ
จัดการน้ําอยา่งเป็น
ระบบ 

จัดอบรมระบบ 

495. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

จัดทําแผนและสรา้ง
ชมุชนตน้แบบในการ
จัดการสิง่แวดลอ้ม
อยา่งมสีว่นรว่ม อําเภอ
บา้นไผ ่

 500,000.00 เพือ่วางแผนการ
พัฒนาดา้นการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

จัดทําแผน 

496. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

อบรมสง่เสรมิการใชหั้ว
เชือ้จุลนิทรยีช์นดิผงใน
การยอ่ยสลายตอซงั
ฟางขา้ว เพือ่ลดปัญหา
มลภาวะเป็นพษิและ
สิง่แวดลอ้มอําเภอโคก
โพธิไ์ชย 

 2,000,000.00 เพือ่ใหช้มุชนมี
ความรูแ้ละรูจั้ก
อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม
ในชมุชนและเพิม่พนู
ความรูใ้นการบรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

จัดอบรม 

497. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

อบรมสง่เสรมิการใชหั้ว
เชือ้จุลนิทรยีช์นดิผงใน
การยอ่ยสลายตอซงั
ฟางขา้ว เพือ่ลดปัญหา

 2,000,000.00 เพือ่ใหช้มุชนมี
ความรูแ้ละรูจั้ก
อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม
ในชมุชน และ

จัดอบรม 
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มลภาวะเป็นพษิและ
สิง่แวดลอ้มอําเภอพระ
ยนื 

เพิม่พนูความรูใ้นการ
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

498. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

สง่เสรมิการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนือ่งมาจาก
พระราชดํารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา 
สยามบรมราชกมุาร ี

 1,000,000.00 เพือ่ปลกูฝังจติสํานกึ
ใหค้วามรูถ้งึ
ความสําคัญและ
ประโยชนข์องการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพชื 

จัดอบรม 

499. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

ชมุชนตน้แบบการ
พัฒนาอยา่งย่ังยนื 

 2,850,000.00 เพือ่ใหช้มุชนมี
จติสํานกึหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

จัดอบรม 

500. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

พัฒนาชมุชนตน้แบบ
ฟ้ืนฟปู่าชมุชนจังหวัด
ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 เพือ่ใหช้มุชนมี
ความรูแ้ละรูจั้ก
อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม
ในชมุชน 

จัดโครงการ 

501. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

คนืป่าสูช่มุชน อําเภอ
เขาสวนกวาง 

 500,000.00 เพือ่ชว่ยเพิม่ความ
หลากหลายทาง
ชวีภาพใหก้ับพืน้ที่
ป่าชมุชน และ
ประชาชนสามารถ
เขา้ไปใชป้ระโยชน์
ในการดํารงชวีติ
ประจําวัน 

จัดกจิกรรม 

502. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

พัฒนาป่าพืน้บา้นแหลง่
อาหารชมุชน อําเภอ
โคกโพธิไ์ชย 

 200,000.00 เพือ่ชว่ยเพิม่พนู
ความหลากหลาย
ทางชวีภาพใหก้ับ
พืน้ทีป่่าชมุชน และ
ประชาชนสามารถ
เขา้ไปใชป้ระโยชน์
ในการดํารงชวีติ
ประจําวัน 

จัดกจิกรรม 

503. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

พัฒนาป่าพืน้บา้นแหลง่
อาหารชมุชน อําเภอซํา
สงู 

 400,000.00 เพือ่ชว่ยเพิม่ความ
หลากหลายทาง
ชวีภาพใหก้ับพืน้ที่
ป่าชมุชน และ
ประชาชนสามารถ
เขา้ไปใชป้ระโยชน์
ในการดํารงชวีติ
ประจําวัน 

จัดกจิกรรม 

504. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

คนืป่าสูช่มุชน อําเภอ
น้ําพอง 

 800,000.00 เพือ่อนุรักษ์พืน้ทีป่่า
ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู ้
ชมุชน 

จัดกจิกรรม 

505. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

คนืป่าสูช่มุชน อําเภอ
โนนศลิา 

 400,000.00 เพือ่อนุรักษ์พืน้ทีป่่า
ใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรู ้
ชมุชน 

จัดกจิกรรม 

506. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

พัฒนาป่าพืน้บา้นแหลง่
อาหารชมุชน อําเภอ
พล 

 200,000.00 เพือ่ชว่ยเพิม่ความ
หลากหลายทาง
ชวีภาพใหก้ับพืน้ที่
ป่าชมุชน และ
ประชาชนสามารถ
เขา้ไปใชป้ระโยชน์
ในการดํารงชวีติ
ประจําวัน 

จัดกจิกรรม 



- 64 - 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
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507. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

สง่เสรมิการอนุรักษ์
พลังงานและ
สิง่แวดลอ้ม อําเภอ
หนองเรอื 

 400,000.00 เพือ่ลดปรมิาณการ
ใชพ้ลังงานโดยใช ้
งานอปุกรณ์ประหยัด
พลังงานหรอื
พลังงานทดแทน 

จัดอบรม 

508. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

เพิม่ประสทิธฺภิาพ
ทรัพยากรและพลังงาน 
อําเภอหนองสองหอ้ง 

 400,000.00 เพือ่สง่เสรมิการใช ้
ทรัพยากรและ
พลังงานทางเลอืก
เพือ่ลดผลกระทบ
ดา้นสิง่แวดลอ้มและ
สังคม 

จัดอบรม 

509. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

ปรับปรงุระบบ
ฐานขอ้มลูบคุคลของ
องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่ 

 100,000.00 เพือ่พัฒนาระบบฐาน
ขอ้มฃลูบรหิารงาน
บคุคลขององคก์าร
บรหิารสว่นจังหวัด
ขอนแกน่สําหรับ
จัดเก็บขอ้มลู
บคุลากรใหเ้ป็นระบบ 
และทันสมัย 

ระบบ
ฐานขอ้มลู 

510. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

อบรมสัมมนาดา้นการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม
เพือ่คนทัง้มวล 
( Universal Design ) 

 200,000.00 เพือ่เป็นการฝึกอบรม
ดว้ยการปฏบัิตงิาน
จรงิในดา้นการ
ออกแบบ
สถาปัตยกรรมเพือ่
คนทัง้มวลแก่
บคุลากรขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่
ในเขตจังหวัด
ขอนแกน่ 

จัดอบรม 

511. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

พัฒนาระบบสารสนเทศ
องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่ 

 300,000.00 เพือ่พัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่ ให ้
มปีระสทิธภิาพ
สําหรับใหบ้รกิาร
ขอ้มลูขา่วสารและใช ้
ในการปฏบัิตงิาน 

ระบบ
เครอืขา่ย 

512. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

จัดทําฐานขอ้มลู
สารสนเทศภมูศิาสตร์
เพือ่การพัฒนาองคก์าร
บรหิารสว่นจังหวัด
ขอนแกน่ 

 150,000.00 เพือ่นําเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ภมูศิาสตรม์าใช ้
ประกอบการวเิคราะห์
และปฏบัิตงิาน 

ฐานขอ้มลู 

513. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ชว่ยใน
การประมาณราคาคา่
กอ่สรา้งโครงการของ
องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่ 

 150,000.00 เพือ่นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ้
ประกอบการทํางาน
โครงการกอ่สรา้ง 
ตา่ง ๆ ใหม้ี
ประสทิธภิาพ 

จัดอบรม 

514. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

จัดกจิกรรมสัปดาห์
วทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิ
ประจําปี 2558(อดุหนุน
ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่
การศกึษาขอนแกน่) 

 50,000.00 เพือ่สง่เสรมิเด็ก 
เยาวชน ใหม้ี
กระบวนการคดิและ
เรยีนรูด้า้น
วทิยาศาสตรท์ี่
หลากหลาย 

จัดกจิกรรม 

515. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

คา่ใชจ้่ายในการจัด
สัมมนาทางวชิาการ
ดา้นงานนติกิรทอ้งถิน่
และเครอืขา่ย 
 

 200,000.00 เพือ่สง่เสรมิความรู ้
ความเขา้ใจกับ
พนักงานสว่นทอ้งถิน่
ใหค้วามรูเ้รือ่งวนัิย 
 

จัดสัมมนา 
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คณะกรรมการสอบสวน
ทางวนัิยพนักงานสว่น
ทอ้งถิน่ 

และการรักษาวนัิย
เบือ้งตน้ 

516. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

อบรมสัมมนาเครอืขา่ย
ชา่งทอ้งถิน่จังหวัด
ขอนแกน่ 

 200,000.00 เพือ่เพิม่พนูความรู ้
เกีย่วกับวชิาการดา้น
ชา่งและแลกเปลีย่น
ความรูท้างวชิาการ
ดา้นชา่งของ
บคุลากรทางการชา่ง
ของ อปท. 

จัดสัมมนา 

517. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

ฝึกอบรมสัมมนา  5,000,000.00 เพือ่เพิม่ขดีสมรรถนะ
แกค่ณะผูบ้รหิาร 
ขา้ราชการ ลกูจา้ง 
พนักงานจา้งและ
สมาชกิสภาองคก์าร
บรหิารสว่นจังหวัด
และสว่นราชการอืน่ 

ฝึกอบรม 

518. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

หนังสอืพมิพ ์และ
วารสาร 

 80,000.00 เพือ่เป็นคา่จัดซือ้
หนังสอืพมิพว์ารสาร
ไวบ้รกิารประชาชน
ทีม่ารับบรกิาร 

หนังสอืพมิพ ์

519. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

ออกหน่วยบรกิาร
ประชาชนเคลือ่นที ่

 400,000.00 เพือ่สรา้งโอกาสการ
เขา้ถงึบรกิารแก่
ประชาชนทีห่า่งไกล
ไดม้โีอกาสรับบรกิาร
จากสว่นราชการ 

ออกหน่วย 

520. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

ประเมนิขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการ
ศกึษาเพือ่ใหม้หีรอื
เลือ่นวทิยฐานะ 

 100,000.00 เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายใน
การประเมนิผลงาน
ของขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการ
ศกึษา 

การประเมนิ 

521. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

ออกตรวจสอบการ
ปฏบัิตงิาน ดา้นการเงนิ
การบัญช ีการพัสด ุ
ของโรงเรยีนในสังกัด
องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่ 

 0.00 เพือ่ตรวจสอบการ
ปฏบัิตงิานดา้น
การเงนิฯ ของ
โรงเรยีนในสังกัด 

ตรวจสอบ 

522. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

ฝึกอบรมสัมมนา  6,000,000.00 เพือ่เพิม่ขดีสมรรถนะ
แก ่ส.อบจ.คณะ
ผูบ้รหิาร ขา้ราชการ
และพนักงานดา้น
การบรหิารและ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

จัดอบรม 

523. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

พัฒนาการทํางานเป็น
ทมี 

 0.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการ
ทํางานรว่มกันใน
องคก์ร 

จัดอบรม 

524. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

พัฒนาศักยภาพของ
ขา้ราชการถา่ยโอน 

 0.00 เพือ่ใหบ้คุลากรที่
ถา่ยโอนมคีวามรู ้
เกีย่วกับกองทนุ 
กบข. 

จัดอบรม 

525. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

เปิดเวทปีระชาคมและ
การมสีว่นรว่มของ
ประชาชนในองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 3,300,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนได ้
มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในบทบาทอํานาจ
หนา้ทีข่องตนเองใน
การพัฒนาทอ้งถิน่ 
 

จัดเวที
ประชาคม 
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526. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

สานสัมพันธ ์อบจ.
ขอนแกน่ กับสือ่มวลชน
จังหวัดขอนแกน่ 

 600,000.00 เพือ่เป็นการสรา้ง
ความเขา้ใจอันดี
ระหวา่ง อบจ.ขก.กับ
สือ่มวลชน จว.ขก. 

จัดกจิกรรม 

527. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
คณะกรรมการสภา 
อบจ.ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 เพือ่สง่เสรมิ 
สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
คณะกรรมการสภา
องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่ใน
การบรหิารและ
พัฒนาทอ้งถิน่ให ้
ตรงตามปัญหาและ
ความตอ้งการของ
ประชาชน 

คณะกรรมการ 

528. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

เลอืกตัง้สมาชกิสภา
องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่และ
ผูบ้รหิาร 

 100,000.00 เพือ่จัดการเลอืกตัง้
สมาชกิสภาองคก์าร
บรหิารสว่นจังหวัด
ขอนแกน่ทีค่รบวาระ
หรอืเลอืกตัง้ซอ่มใน
ตําแหน่งทีว่า่ง 

จัดการ
เลอืกตัง้ 

529. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

อบรมสัมมนาผูนํ้า
ทอ้งถิน่ 

 2,000,000.00 เพือ่พัฒนาภาวะผูนํ้า
ทอ้งถิน่ในจังหวัด
ขอนแกน่ใหม้ี
คณุธรรม จรยิธรรม 
และธรรมาภบิาล 

อบรมสัมมนา 

530. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

ประชาสัมพันธเ์ผยแพร่
การดําเนนิงานของ
องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่
(โฆษณาและเผยแพร)่ 

 4,700,000.00 เพือ่เผยแพร่
ประชาสัมพันธก์าร
ดําเนนิงานของ
องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่ให ้
ประชาชนไดรั้บทราบ
อยา่งทั่วถงึ 

การดําเนนิงาน 

531. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

ตดิตามและประเมนิผล
แผนพัฒนา อบจ.
ขอนแกน่ 

 500,000.00 เพือ่ตดิตามและ
ประเมนิผลการ
พัฒนาขององคก์าร
บรหิารสว่นจังหวัด
ขอนแกน่ 

ตดิตามและ
ประเมนิผล 

532. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

จัดทําแผนพัฒนาสามปี
(2559-2561)ของ 
อบจ.ขอนแกน่และ
แผนพัฒนาสามปี
เพิม่เตมิ (2559-2561) 

 135,000.00 เพือ่วางแผนการ
พัฒนาสามปี(พ.ศ.
2559-2561)ของ
องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่ 
เพือ่นําไปจัดทําเป็น
ขอ้บัญญัต ิ

จัดประชมุ 

533. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

จัดทําแผนการ
ดําเนนิงานประจําปี 
2558 ของ อบจ.
ขอนแกน่ และแผน
ดําเนนิงานเพิม่เตมิ 

 50,000.00 เพือ่จัดทําแผนการ
ดําเนนิงานประจําปี
ของ อบจ.ขก.
สําหรับใชใ้นการ
ประสานการปฏบัิต ิ
และกํากับ ตดิตาม
ผลการดําเนนิงาน
ตามแผนพัฒนา 

จัดประชมุ 

534. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

พัฒนาศนูยเ์ครอืขา่ย
เพือ่แกไ้ขปัญหาและ
สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ในการพัฒนาทอ้งถิน่ 

 100,000.00 เพือ่สง่เสรมิ
สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของศนูย์
เครอืขา่ยเพือ่แกไ้ข
ปัญหาและสง่เสรมิ 
 

ดแูลศนูย์
เครอืขา่ย 
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การมสีว่นรว่มในการ
พัฒนาทอ้งถิน่
จังหวัดขอนแกน่ 

535. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

สัมมนาเชงิปฏบัิตกิาร
ทบทวนกรอบ
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
ของ อปท.ในเขต
จังหวัดขอนแกน่ 

 1,000,000.00 เพือ่ทบทวนกรอบ
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดขอนแกน่ 
ใหส้อดคลอ้งและ
เชือ่มโยงกบัสภานะ
การณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป 

จัดสัมมนา 

536. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

สัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่จังหวัด
ขอนแกน่ 

 500,000.00 เพือ่เสรมิสรา้งการ
ทํางานเป็นทมีแก่
คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่จังหวัด
ขอนแกน่ 

จัดสัมมนา 

537. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

ประชมุเชงิปฏบัิตกิาร
ทบทวนแผน
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่(พ.ศ.
2558-2561) 

 200,000.00 เพือ่ทบทวนกรอบ
แผนยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาองคก์าร
บรหิารสว่นจังหวัด
ขอนแกน่ เพือ่ให ้
สอดคลอ้งและ
เชือ่มโยงกบั
สภาวการณ์ที่
เปลีย่นไป 

จัดสัมมนา 

538. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

สง่เสรมิความสงบ
เรยีบรอ้ยและความ
มั่นคงปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยส์นิ 

 800,000.00 เพือ่อบรม
อาสาสมัครตํารวจ
บา้น(อสตร.)ใหม้ี
ความรู ้สามารถ
แกไ้ขปัญหาภายใน
ชมุชน 

จัดอบรม 

539. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

สง่เสรมิความสงบ
เรยีบรอ้ย หลักสตูร 
"อาสาสมัครป้องกันภัย
ในชมุชน" 

 400,000.00 เพือ่อบรม
อาสาสมัครตํารวจ
บา้น(อสตร.)ใหม้ี
ความรู ้สามารถ
แกไ้ขปัญหาภายใน
ชมุชน 

จัดอบรม 

540. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

สง่เสรมิความสงบ
เรยีบรอ้ย และรักษา
ความปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยส์นิของ
ประชาชนในทอ้งถิน่ 

 1,000,000.00 เพือ่อบรม
อาสาสมัครตํารวจ
บา้น(อสตร.)ใหม้ี
ความรู ้สามารถ
แกไ้ขปัญหาภายใน
ชมุชน 

จัดอบรม 

541. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

สง่เสรมิความสงบ
เรยีบรอ้ยและพัฒนา
ทอ้งถิน่อยา่งย่ังยนื 

 500,000.00 เพือ่พัฒนาศักยภาพ
ตํารวจชมุชน อปพร.
ใหม้คีวามรู ้
ความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหาภายใน
ชมุชน 

จัดอบรม 

542. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

สง่เสรมิความสงบ
เรยีบรอ้ยและพัฒนา
ทอ้งถิน่ภายในเขต
อําเภอเมอืงขอนแกน่ 

 1,000,000.00 เพือ่อบรม
อาสาสมัครตํารวจ
บา้น (อสตร.)ใหม้ี
ความรู ้สามารถ
แกไ้ขปัญหาภายใน
ชมุชน 
 

จัดอบรม 
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543. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

สง่เสรมิความสงบ
เรยีบรอ้ยและป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรมในทอ้งถิน่ 

 800,000.00 เพือ่อบรม
อาสาสมัครตํารวจ
บา้น(อสตร.)ใหม้ี
ความรู ้สามารถ
แกไ้ขปัญหาภายใน
ชมุชน 

จัดอบรม 

544. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

เสรมิสรา้งความ
เขม้แข็งในการรักษา
ความสงบเรยีบรอ้ยและ
รวมพลังป้องกันภัยใน
ชมุชน 

 250,000.00 เพือ่อบรม
อาสาสมัครตํารวจ
บา้น(อสตร.)ใหม้ี
ความรู ้สามารถ
แกไ้ขปัญหาภายใน
ชมุชน 

จัดอบรม 

545. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

เพิม่ศักยภาพผูนํ้า
ชมุชนเพือ่การพัฒนา
ทอ้งถิน่อยา่งย่ังยนื 

 500,000.00 เพือ่ใหผู้นํ้าเกดิการ
พัฒนาศักยภาพ และ
สามารถแกไ้ขปัญหา
และความตอ้งการ
ของประชาชนในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

จัดอบรม 

546. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

พัฒนาศักยภาพผูนํ้า
ชมุชนในการรักษา
ความสงบเรยีบรอ้ยและ
ความมั่นคงปลอดภัยใน
ชวีติและทรัพยส์นิ 

 800,000.00 เพือ่ใหผู้นํ้าเกดิการ
พัฒนาศักยภาพ และ
สามารถแกไ้ขปัญหา
และความตอ้งการ
ของประชาชนในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

จัดอบรม 

547. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

สรา้งจติสํานกึปกป้อง
สถาบันสมานฉันทค์น
ทอ้งถิน่ 

 400,000.00 เพือ่ใหค้นในชมุชนมี
ความรูใ้นดา้น
กฎหมาย และมี
จติสํานกึ มคีวาม
สามัคคใีนทอ้งถิน่ 

จัดอบรม 

548. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

สง่เสรมิวถิชีวีติแบบ
ประชาธปิไตยเพือ่สรา้ง
ความปรองดอง
สมานฉันท ์

 1,600,000.00 เพือ่ใหค้นในชมุชนมี
ความรูใ้นดา้น
กฎหมายและมี
จติสํานกึ มคีวาม
สามัคคใีนทอ้งถิน่ 

จัดอบรม 

549. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

อบรมผูนํ้านําการ
เปลีย่นแปลงทอ้งถิน่ 

 500,000.00 เพือ่ใหผู้นํ้าเกดิการ
พัฒนาศักยภาพและ
สามารถแกไ้ขปัญหา
และความตอ้งการ
ของประชาชนในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

ผูนํ้าทอ้งถิน่ 
ผูนํ้าชมุชน 

550. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

สง่เสรมิความสงบ
เรยีบรอ้ยและพัฒนา
ทอ้งถิน่ภายในเขต
อําเภอบา้นแฮด
(อดุหนุนสถานี
ตํารวจภธูรบา้นแฮด) 

 200,000.00 เพือ่อบรม
อาสาสมัครตํารวจ
บา้น(อสตร.)ใหม้ี
ความรู ้สามารถ
แกไ้ขปัญหาภายใน
ชมุชน 

จัดอบรม 

551. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

เพิม่ประสทิธภิาพกํานัน
ผูใ้หญบ่า้น ในการบรู
ณาการมาตรการรักษา
ความเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยและพัฒนา
ทอ้งถิน่จังหวัด
ขอนแกน่(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครองจังหวัด
ขอนแกน่) 
 
 

 1,200,000.00 เพือ่ใหกํ้านัน 
ผูใ้หญบ่า้น มคีวามรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกับ
บทบาทอํานาจ
หนา้ทีข่องกํานัน 
ผูใ้หญบ่า้นและ
คณะกรรมการ
หมูบ่า้น 

จัดประชมุ 
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552. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

เสรมิสรา้งหมูบ่า้น
ชมุชนในการรักษา
ความสงบเรยีบรอ้ย
อยา่งย่ังยนื(อดุหนุน
สถานตํีารวจภธูรพล) 

 50,000.00 เพือ่พัฒนาศักยภาพ
ของผูนํ้าทอ้งถิน่ใหม้ี
ความรู ้ความสามารถ
ในการแกไ้ขปัญหา
ภายในชมุชน 

จัดอบรม 

553. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

พัฒนาศักยภาพจังหวัด
ขอนแกน่ สูก่ารเป็น
จังหวัดปกครองตนเอง
(อดุหนุนมลูนธิน้ํิาและ
คณุภาพชวีติ) 

 300,000.00 เพือ่วางแผนพัฒนา
กําหนดอนาคตของ
จังหวัดขอนแกน่
รว่มกับชมุชนและ
ภาคประชาสังคมใน
ทอ้งถิน่ 

จัดอบรม 

554. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

เงนิสมทบกองทนุ
บําเหน็จบํานาญ 

 28,174,300.00 เพือ่สมทบกองทนุ
บําเหน็จบํานาญ 
ขา้ราชการ/ลกูจา้ง
และกองทนุบําเหน็จ
บํานาญขา้ราชการ
(กบข.) 

ความพงึพอใจ 

555. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

เงนิสํารองจ่าย  52,300,000.00 เพือ่สํารองจ่ายกรณี
เรง่ดว่นและจําเป็นใน
การชว่ยเหลอืและ
แกไ้ขปัญหาความ
เดอืดรอ้นแกร่าษฎร 

ความพงึพอใจ 

556. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

รายจ่ายตามขอ้ผกูพัน  2,284,000.00 1.เพือ่เป็นเงนิ
ทนุการศกึษาของ
ผูบ้รหิารและบคุลากร 
2.เงนิคา่บํารงุ
สมาคม อบจ.แหง่
ประเทศไทย 

ทนุการศกึษา
ผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภา 
อบจ.และ
ขา้ราชการ 

557. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

เงนิประกันสังคม  2,303,900.00 เพือ่จ่ายเป็นเงนิ
สมทบทนุ
ประกันสังคม 

พนักงาน 
พนักงานจา้ง
ตามภารกจิ /
ขนสง่/
โรงเรยีน 

558. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

บรหิารจัดการ การคลัง 
อบจ.ขอนแกน่ 

 316,167,800.00 เพือ่เป็นเงนิเดอืน
และคา่ตอบแทน
สําหรับนายกฯ และ
รองนายก อบจ.ขก. 
เพือ่เป็นเงนิเดอืน
เลขาฯ และทีป่รกึษา
นากยก อบจ.ขก.
ขา้ราชการในสังกัด 
อบจ. 

เงนิเดอืน 

559. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

คา่ตอบแทน  66,286,800.00 เพือ่เป็นเงนิเดอืน
คา่ตอบแทนสําหรับ
นายกฯและรองนายก 
เงนิเดอืนเลขาฯ และ
ทีป่รกึษานายก 
เงนิเดอืนขา้ราชการ
ในสังกัด อบจ.
พนักงานจา้ง ครู
อาสาพัฒนา
การศกึษา 

ความพงึพอใจ 

560. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

คา่จา้ง  9,281,900.00 เพือ่เป็นคา่จา้ง
ลกูจา้งประจําสว่น
ราชการสังกัด 
อบจ.ขก. 
 

ความพงึพอใจ 
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561. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

เงนิเพิม่และเงนิรางวัล  91,993,400.00 เพือ่เป็นเงนิเพิม่ของ
ลกูจา้งประจําใน
สังกัดอบจ.ขก. 

ความพงึพอใจ 

562. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

เพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏบัิตงิานและ
ใหบ้รกิารประชาชน 

 51,490,100.00 เพือ่เป็นคา่เบีย้เลีย้ง 
คา่พาหนะและคา่เชา่
ทีพั่กของขา้ราชการ/
ลกูจา้งประจําใน
สังกัด อบจ.ในการ
สัมมนาและเดนิทาง
ไปปฏบัิตริาชการทัง้
ในและนอกพืน้ที ่

ความพงึพอใจ 

563. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

บรหิารจัดการดา้น
สาธารณูปโภค 

 13,100,000.00 เพือ่เป็นคา่ไปรษณีย์
และโทรเลขในการ
ตดิตอ่ประสานงาน
ของ อบจ.ขก.
ระหวา่งสว่นราชการ
ในและนอกเขต
จังหวัด 

คา่
สาธารณูปโภค 

564. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

สวัสดกิารขา้ราชการ
และลกูจา้ง 

 6,180,900.00 เพือ่เป็นคา่บํารงุ
การศกึษาและคา่เลา่
เรยีนบตุรขา้ราชการ
ในสังกัด 

ความพงึพอใจ 

565. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

เบีย้ประชมุ สมาชกิสภา
องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่ 

 110,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่เบีย้
ประชมุ ส.อบจ.ขก 

คา่เบีย้ประชมุ 

566. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

คา่เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาองคก์าร
บรหิารสว่นจังหวัด
ขอนแกน่ 

 100,000.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่เบีย้
ประชมุแก่
คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาองคก์าร
บรหิารสว่นจังหวัด
ขอนแกน่ ตลอดจน
คณะกรรมการ
ประสานแผนฯ 

เบีย้ประชมุ 

567. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

คา่รับรองและพธิกีาร  900,000.00 เพือ่เป็นคา่รับรองผู ้
มาเยีย่มชมและ
ศกึษาดงูานตาม
ภารกจิของ อบจ.
ขอนแกน่ 

คา่รับรอง 

568. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

คา่ธรรมเนยีม  1,030,000.00 เพือ่เป็น
คา่ธรรมเนยีมจด
ทะเบยีนรถยนต ์ทํา
สัญญาเชา่ทรัพย์
กับธนารักษ์และอืน่ ๆ 
ทีใ่ชใ้นกจิการของ 
อบจ.ขอนแกน่ 

คา่ธรรมเนยีม
ตา่ง ๆ  

569. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

คา่ใชจ้่ายงานรัฐพธิ ี  1,000,000.00 เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายใน
การจัดงานรัฐพธิ ี
และพธิสํีาคัญอืน่
ของประเทศและ
จังหวัด 

งานรัฐพธิ ี

570. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

สง่ใชเ้งนิกูก้องทนุ
สะสมของ อบจ.(ก.
ส.อ.) 

 13,700,200.00 เพือ่สง่ใชเ้งนิกู ้
กองทนุสะสมของ 
อบจ.(ก.ส.อ.) 

กองทนุ 

571. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

สง่ใชเ้งนิกู ้
ธนาคารกรงุไทย จํากัด 

 110,000,000.00 เพือ่ชําระคนืเงนิกู ้
ธนาคารกรงุไทย 
จํากัด 
 

ชําระเงนิกู ้
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ  แหลง่ทีม่า 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วตัถุ 
ประสงค ์ ผลผลติ 

572. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

เรง่รัดการจัดเก็บภาษี  350,000.00 เพือ่ประชาสัมพันธ์
ใหผู้จํ้าหน่ายน้ํามัน
เชือ้เพลงิและยาสงู
ผูป้ระกอบการ
โรงแรมไดรั้บความรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกับ 
พรบ.อบจ.ขก.ทีอ่อก
ขอ้บัญญัตจัิดเก็บ
ตาม พรบ.2540 

จัดเก็บภาษี 

573. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
บรกิาร 

 0.00 เพือ่จ่ายเป็นคา่จา้ง
เหมาบรกิารงานตา่ง 
ๆ ทีเ่ป็นกจิกรรมของ
กองแผนและ
งบประมาณ 

จา้งเหมา 

574. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการทีด่ ี

จัดหาครภุัณฑใ์ชใ้นการ
ปฏบัิตงิานและ
ใหบ้รกิารประชาชน 

 44,929,600.00 เพือ่จัดหาครภุัณฑ์
ใชใ้นกจิการของ 
อบจ.ขก.สําหรับ
ปฏบัิตงิานและ
ใหบ้รกิารแก่
ประชาชนของสว่น
ราชการในสังกัด 

ครภุัณฑ ์

 
 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม 

ขอบัญญัติงบประมาณ  โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 570 โครงการ  จํานวนเงิน 
1,587,271,488  บาท  มีการเบิกจายงบประมาณจํานวน  513  โครงการ จํานวนเงิน 1,508,063,367  
ลานบาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจาย
งบประมาณ 

การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 167 133,083,000.00 163 133,083,000.00 

การพัฒนาการศึกษา 47 185,293,960.00 44 180,273,560.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชน 169 280,517,254.72 129 209,417,953.52 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 67 124,421,900.00 65 123,930,900.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

54 35,711,420.00 50 33,114,000.00 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีด ี 66 828,243,953.56 62 828,243,953.56 

รวม 570 1,587,271,488.28 513 1,508,063,367.08 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
1. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิและ
สนับสนุนกจิการ
กฬีา 

 28,400,000.00 28,400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

2. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

มหกรรมกฬีา
นักเรยีนสังกัด
องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัด
ขอนแกน่ 

 4,000,000.00 4,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

3. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

พัฒนาศักยภาพ
นักกฬีานักเรยีน
เพือ่ความเป็น
เลศิศนูยก์รฑีา-
กฬีาโรงเรยีนพระ
ธาตขุามแกน่
พทิยาลัย 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

4. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดกจิกรรม
ทางดา้นกฬีา
และสง่เสรมิกฬีา
ภายในจังหวัด
ขอนแกน่
(อดุหนุนสมาคม
กฬีาจังหวัด
ขอนแกน่) 

 19,020,000.00 19,020,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

5. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

แขง่ขันกฬีา
ตํารวจขอนแกน่ 
ตา้นภัยยาเสพ
ตดิ ครัง้ที ่8 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุน
ตํารวจภธูร
จังหวัดขอนแกน่) 

 1,600,000.00 1,600,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

6. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

แขง่ขันขอนแกน่
มาราธอน
นานาชาต ิครัง้ที ่
12 (อดุหนุน
มหาวทิยาลัยขอ
นแกน่) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

7. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

แขง่ขันชกมวย
ตา้นภัยยาเสพ
ตดิ(อดุหนุน
โรงเรยีนกฬีา
จังหวัดขอนแกน่) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

8. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน
ดา้นกฬีา
(อดุหนุน
โรงเรยีนกฬีา
จังหวัดขอนแกน่) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

9. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

แขง่ขันกฬีา
ทอ้งถิน่สัมพันธ ์
อ.แวงใหญ่
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอแวงใหญ)่ 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
10. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิกฬีา
สัมพันธบ์า้นแฮด 
ประจําปี
งบประมาณ 
2558(อดุหนุนที่
ทําการปกครอง
อําเภอบา้นแฮด) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

11. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

หนิชา้งส ี
ซปุเปอรฮ์าลฟ์-
มนิมิาราธอน 
ตา้นยาเสพตดิ 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอบา้นฝาง) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

12. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

กฬีาฟตุบอล
เชือ่มสัมพันธ์
หน่วยงานอําเภอ
ภเูวยีง 
ปีงบประมาณ 
2558(อดุหนุนที่
ทําการปกครอง
อําเภอภเูวยีง) 

 120,000.00 120,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

13. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

แขง่ขันกฬีาตา้น
ภัยยาเสพตดิ"
โสกนกเต็นเกมส ์
ครัง้ที ่12 
"ประจําปี 2558 
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
โสกนกเต็น 
อําเภอพล) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

14. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดแขง่ขันกฬีา
นันทนาการ
สําหรับเด็กและ
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
(อดุหนุน
เทศบาลตําบล
ทา่พระ) 

 450,000.00 450,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

15. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

แขง่ขันกฬีา
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่
อําเภอสชีมพู
ตา้นยาเสพตดิ 
ประจําปี 2558"
ทอ้งถิน่เกมส"์
ครัง้ที ่3 
(อดุหนุน อบต.
บา้นใหม ่อ.สี
ชมพ)ู 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

16. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิกจิการ
สาธารณสขุ 

 40,000,000.00 40,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

17. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิทันต
สขุภาพในเด็ก
พกิาร 

 0.00 0.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
18. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสขุ
ประจําหมูบ่า้น 
(อสม.) อําเภอ
เมอืง 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

19. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิกจิกรรม
วันผูส้งูอายุ
อําเภอกระนวน 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

20. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิกจิกรรม
อาสาสมัคร
สาธารณสขุ
ประจําหมูบ่า้น
(อสม.)(อดุหนุน
สํานักงาน
สาธารณสขุ
จังหวัดขอนแกน) 

 1,660,000.00 1,660,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

21. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

การพัฒนา
รปูแบบการ
บรกิารทีส่มบรูณ์
แบบเพือ่การดแูล
ผูป่้วยภาวะปาก
แหวง่เพดานโหว่
และความพกิาร
แตกํ่าเนดิของ
ศรีษะและใบหนา้
ในพืน้ทีจั่งหวัด
ขอนแกน่ ครัง้ที ่
3 (อดุหนุนมลูนธิิ
ตะวันฉาย เพือ่
ผูป่้วยปากแหวง่ 
เพดานโหวแ่ละ
พกิารทางศรีษะ
และใบหนา้)  

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

22. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

เขา้คา่ยชมรม
ผูส้งูอายุ
(อดุหนุน
โรงพยาบาลศนูย์
ขอนแกน่) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

23. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

เขา้คา่ยผูส้งูอายุ
อําเภอน้ําพอง 
สรา้งความ
ปรองดอง 
สมานฉันท ์
ประจําปี 2558(
อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
วังชยั อําเภอน้ํา
พอง) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

24. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

รณรงคร์วมพลัง
สรา้งสขุภาพ วัน 
อสม.แหง่ชาต ิ
อําเภอภเูวยีง 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุน
สํานักงาน

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
สาธารณสขุ
อําเภอภเูวยีง) 

25. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

พัฒนาศักยภาพ
ผูส้งูอาย ุแกนนํา
อาสาสมัครดแูล
ผูส้งูอายแุละผู ้
พกิาร(อดุหนุน
เทศบาลตําบล
สะอาด อําเภอน้ํา
พอง) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

26. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

อบรมเพิม่พนู
ประสทิธภิาพ
ผูส้งูอาย ุและ
ศกึษาดงูาน
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
หนองเม็ก อําเภอ
หนองสองหอ้ง) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

27. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

พัฒนาคณุภาพ
บรกิาร
โรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพ
ตําบลคคํูา
(อดุหนุน
โรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพ
ตําบลคคํูา 
อําเภอซําสงู) 

 10,000.00 10,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

28. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

พัฒนาคณุภาพ
บรกิาร
โรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพ
ตําบลบา้นโนน
(อดุหนุน
โรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพ
ตําบลบา้นโนน 
อําเภอซําสงู) 

 30,000.00 30,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

29. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอกระนวน
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอกระนวน) 

 120,000.00 120,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

30. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอเขาสวน

 80,000.00 80,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
กวาง(อดุหนุนที่
ทําการปกครอง
อําเภอ เขาสวน
กวาง) 

31. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอโคกโพธิ์
ไชย(อดุหนุนที่
ทําการปกครอง
อําเภอโคกโพธิ์
ไชย ) 

 60,000.00 60,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

32. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอชนบท
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอชนบท) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

33. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอชมุแพ
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอชมุแพ) 

 260,000.00 260,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

34. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอซําสงู
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอซําสงู ) 

 60,000.00 60,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

35. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอน้ําพอง 
 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอน้ําพอง ) 

36. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอโนนศลิา
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอโนนศลิา) 

 80,000.00 80,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

37. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอบา้นไผ่
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอบา้นไผ)่ 

 150,000.00 150,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

38. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอบา้นฝาง
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอบา้นฝาง) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

39. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอบา้นแฮด
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอบา้นแฮด) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

40. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่ชว่ย 
เหลอืผูป่้วยโรค
เอดสแ์ละผูต้ดิ
เชือ้ HIV อําเภอ
เป่ือยนอ้ย(อดุ 
หนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอ
เป่ือยนอ้ย) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
41. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอพระยนื
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอพระยนื) 

 60,000.00 60,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

42. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอพล
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอพล ) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

43. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอภผูามา่น
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอภผูามา่น) 

 60,000.00 60,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

44. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอภเูวยีง
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอภเูวยีง) 

 120,000.00 120,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

45. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอมัญจาครีี
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอมัญจาครี)ี 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

46. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ

 270,000.00 270,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอเมอืง
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอเมอืง) 

47. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอเวยีงเกา่
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอเวยีงเกา่) 

 60,000.00 60,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

48. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอแวงนอ้ย
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอแวงนอ้ย) 

 60,000.00 60,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

49. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอแวงใหญ่
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอแวงใหญ ่) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

50. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอสชีมพู
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอสชีมพ)ู 

 150,000.00 150,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

51. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้

 60,000.00 60,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 



- 80 - 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอหนองนา
คํา(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอหนองนา
คํา) 

52. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอหนองเรอื
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอหนองเรอื) 

 150,000.00 150,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

53. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภอหนองสอง
หอ้ง(อดุหนุนที่
ทําการปกครอง
อําเภอหนองสอง
หอ้ง) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

54. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
ศนูยเ์ฉลมิพระ
เกยีรตเิพือ่
ชว่ยเหลอืผูป่้วย
โรคเอดสแ์ละผู ้
ตดิเชือ้ HIV 
อําเภออบุลรัตน์
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภออบุลรัตน)์ 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

55. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

"ADE กระตกุ
หัวใจเพือ่ชาว
ขอนแกน่"
(อดุหนุนมลูนธิิ
การแพทย์
ฉุกเฉนิจังหวัด
ขอนแกน่) 

 2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

56. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

พัฒนาระบบ
สขุภาพดว้ย
กลไก "สขุ
ศาลา"อําเภอแวง
นอ้ย(อดุหนุน
สํานักงาน
สาธารณสขุ
อําเภอแวงนอ้ย) 
 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 



- 81 - 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
57. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

กจิกรรมสําหรับ
เด็กและเยาวชน 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

58. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

ครอบครัว
สัมพันธ์
สรา้งสรรคค์วาม
อบอุน่ 

 0.00 0.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

59. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

ปฏบัิตธิรรม  0.00 0.00 อบจ.
ขกง 

01/10/2557 0 

60. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

ตน้กลา้จติอาสา  0.00 0.00 อบจ.ขก 01/10/2557 0 

61. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิคณุธรรม 
จรยิธรรม อําเภอ
ภเูวยีง(อดุหนุนที่
ทําการปกครอง
อําเภอภเูวยีง) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

62. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดกจิกรรมวัน
เด็กแหง่ชาต ิ
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนศนูย์
วทิยาศาสตรเ์พือ่
การศกึษา
ขอนแกน่) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

63. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

ครอบครัว
คณุธรรม 
จรยิธรรม นํา
สังคมเขม้แข็ง
เทดิไทอ้งคร์าชนั
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
วังชยั อําเภอน้ํา
พอง) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

64. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานวันเด็ก
แหง่ชาต ิ
ประจําปี 2558 
อําเภอภเูวยีง
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอภเูวยีง) 

 120,000.00 120,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

65. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

กจิกรรมวัน
ผูส้งูอาย ุ
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
ศรสีขุ อําเภอสี
ชมพ)ู 

 20,000.00 20,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

66. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิกจิกรรม
ผูส้งูอายุ
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
สชีมพ ูอําเภอสี
ชมพ)ู 
 

 20,000.00 20,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 



- 82 - 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
67. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

รณรงคป้์องกัน
และปราบปราม
ยาเสพตดิ 

 3,800,000.00 3,800,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

68. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิ
สถานศกึษา
ดเีดน่ในการ
รณรงคป้์องกันยา
เสพตดิ 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

69. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

รณรงคแ์ละ
ป้องกันยาเสพ
ตดิใน
สถานศกึษา 

 285,000.00 285,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

70. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

ป้องกันและ
แกไ้ขปัญหายา
เสพตดิจังหวัด
ขอนแกน่ 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
จังหวัดขอนแกน่
ศนูยพ์ลังแผน่ดนิ
เอาชนะยาเสพ
ตดิ ศพส.จังหวัด
ขอนแกน่) 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

71. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

เสรมิสรา้ง
ศักยภาพการ
ป้องกันและ
แกไ้ขปัญหายา
เสพตดิ ประจําปี 
2558(อดุหนุน
สถานตํีารวจภธูร
บา้นไผ)่ 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

72. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สรา้งเครอืขา่ย
อาสาสมัคร
ป้องกัน
อาชญากรรมและ
ยาเสพตดิ 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนสถานี
ตํารวจภธูรเปือย
นอ้ย) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

73. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ตํารวจชมุชน
สรา้งเครอืขา่ย
พลังแผน่ดนิ
เอาชนะยาเสพ
ตดิ(อดุหนุน
สถานตํีารวจภธูร
หนองสองหอ้ง) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

74. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

อบรมอาสาสมัคร
ตอ่ตา้นยาเสพ
ตดิ(อดุหนุน
สถานตํีารวจภธูร
ชมุแพ) 
 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 



- 83 - 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
75. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

ฝึกอบรมสมาชกิ
แจง้ขา่ว
อาชญากรรมยา
เสพตดิอําเภอ
โนนศลิา 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนสถานี
ตํารวจภธูรโนน
ศลิา) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

76. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิกจิกรรม
ตํารวจชมุชน
สัมพันธโ์นนศลิา 
ประจําปี 2558(
อดุหนุนสถานี
ตํารวจภธูรโนน
ศลิา) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

77. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

หมูบ่า้นชมุชน
และมวลชน
สัมพันธส์รา้ง
ภมูคิุม้กันยาเสพ
ตดิ ประจําปี 
2558(อดุหนุน
สถานตํีารวจภธูร
โนนศลิา) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

78. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

ฝึกอบรมการ
ดํารงชพีตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีง/การ
แกไ้ขปัญหายา
เสพตดิและ
อาชญากรรม
(อดุหนุนสถานี
ตํารวจภธูรบา้น
ฝาง) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

79. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

ฝึกอบรม
เสรมิสรา้ง
ศักยภาพการ
ป้องกัน
อาชญากรรมและ
ยาเสพตดิอําเภอ
ภเูวยีง รุน่ที ่2 
(อดุหนุนสถานี
ตํารวจภธูรภู
เวยีง) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

80. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิการจัด
งานประเพณี 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 3,000,000.00 3,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

81. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิเยาวชน
ตน้แบบผูนํ้า
พัฒนาวัดแล 
ศาสนพธิ ี

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

82. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

อบรมเยาวชน
มสุลมิ 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
83. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

บรรพชาสามเณร
ภาคฤดรูอ้น 
องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัด
ขอนแกน่ 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

84. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
บญุบัน้ไฟอําเภอ
หนองนาคํา 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

85. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

บวชชพีราหมณ์
ปฏบัิตธิรรม 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

86. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

บวชสามเณร-ชี
พราหมณ์ภาคฤดู
รอ้น อําเภอ
หนองนาคํา 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

87. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานสง่เสรมิ
ศลิปวัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิน่
งานลอยกระทง
ประจําปี 2557 
(อดุหนุน
เทศบาลตําบลใน
เมอืง อําเภอเวยีง
เกา่) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

88. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิ
วัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิน่ 
ประจําปี 2558(
อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
หนิตัง้ อําเภอ
บา้นไผ)่ 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

89. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
ศาลเจา้พอ่หมืน่
ศร ีประจําปี 
2558(อดุหนุน
เทศบาลตําบล
แวงนอ้ย) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

90. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานอนุรักษ์ 
สง่เสรมิศลิปะ
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ทอ้งถิน่อําเภอภู
ผามา่น(อดุหนุน
ทีทํ่าการปกครอง
อําเภอภผูามา่น) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

91. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดอนุรักษ์ศลิปะ
และสง่เสรมิภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ใน
งานประเพณีบญุ
บัง้ไฟอําเภอ
กระนวน(อดุหนุน
เทศบาลเมอืง
กระนวน) 
 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
92. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
บญุเหลา่พระยนื 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุน
เทศบาลตําบล
พระยนื) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

93. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
รําลกึสมเด็จพระ
พฒุาจารย(์อาจ
อาสภมหาเถร) 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุน
เทศบาลตําบล
บา้นโตน้ อ.พระ
ยนื) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

94. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
พระครญูาณสาร
โสภติ ตําบลขาม
ป้อม(อดุหนุน
องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลขาม
ป้อม) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

95. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

นมัสการเจดยี์
หลวงปู่ พระครู
ปลัดหลา้ 
พรหมโชโตบชูา
พระบรม
สารรีกิธาตแุละ
พระบรูพาจารย ์
ต.หนองแวง 
ประจําปี 2557 
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
หนองแวง อ.พระ
ยนื) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

96. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สบืสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีพระเจา้
ใหญอ่งคต์ือ้
(อดุหนุน
เทศบาลตําบล
พระยนืมิง่มงคล) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

97. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
ศาลเจา้ปู่ หอคํา
ตําบลพระบ ุ
ประจําปี 2558(
อดุหนุนเทศบาล
ตําบลพระบ)ุ 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

98. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานกาชาด
ประจําปีรวมของ
ดเีมอืงชมุแพ 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอชมุแพ) 
 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
99. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

ออกรา้นธารา
กาชาด ประจําปี 
2557 (อดุหนุน
สํานักงานเหลา่
กาชาดจังหวัด
ขอนแกน่) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

100. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานศวิะราตรี
ปชูนยีาลัย 
ปราสาทเปือย
นอ้ย ประจําปี 
2558(อดุหนุนที่
ทําการปกครอง
อําเภอเป่ือย
นอ้ย) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

101. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
บญุบัง้ไฟ อําเภอ
บา้นไผ ่ประจําปี 
2558(อดุหนุนที่
ทําการปกครอง
อําเภอบา้นไผ)่ 

 250,000.00 250,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

102. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิจัดงาน
ประเพณีบญุกุม้
ขา้วใหญ ่อําเภอ
อบุลรัตน ์
ประจําปี 2558 
(อดุหนุน
สํานักงาน
วัฒนธรรมอําเภอ
อบุลรัตน)์ 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

103. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

ประเพณีตักบาตร
เทโวนมัสการ
องคพ์ระใหญ ่
ไหวร้อยพระพทุธ
บาท ประจําปี 
2557(อดุหนุน
เทศบาลตําบล
เขือ่นอบุลรัตน ์
อําเภออบุลรัตน)์ 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

104. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
แขง่เรอืพาย 
เทศบาลตําบล
ทา่พระ ประจําปี 
2557(อดุหนุน
เทศบาลตําบล
ทา่พระ อําเภอ
เมอืง) 

 150,000.00 150,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

105. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
ลอยกระทง 
เทศบาลตําบล
ทา่พระ ประจําปี 
2557(อดุหนุน
เทศบาลตําบล
ทา่พระ อําเภอ
เมอืง) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

106. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์
เทศบาลตําบล

 150,000.00 150,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
ทา่พระ ประจําปี 
2558(อดุหนุน
เทศบาลตําบล
ทา่พระ อําเภอ
เมอืง) 

107. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไท
อสีาน ฮตีสบิสอง 
ครองสบิสี่
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
บา้นลาน อําเภอ
บา้นไผ)่ 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

108. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
บญุบัง้ไฟ 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
แคนเหนอื 
อําเภอบา้นไผ)่ 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

109. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
บญุบัง้ไฟตําบลภู
เหล็ก ประจําปี 
2558(อดุหนุน
องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลภู
เหล็ก อําเภอ
บา้นไผ)่ 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

110. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิ
วัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิน่ 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
หนองน้ําใส 
อําเภอบา้นไผ)่ 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

111. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

รดน้ําขอพร
ผูส้งูอายใุน
เทศกาล
สงกรานตตํ์าบล
ป่าปอ ประจําปี 
2558(อดุหนุน
องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลป่าปอ 
อําเภอบา้นไผ)่ 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

112. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

เทศกาลไกย่า่ง 
และของดอํีาเภอ
เขาสวนกวาง 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอเขาสวน
กวาง) 

 250,000.00 250,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

113. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานไหม
มัดหมีแ่ละของดี
เมอืงชลบถ 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอชนบท) 

114. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
สรงน้ําพระเจา้
ใหญไ่ชยวาน 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอโคกโพธิ์
ไชย) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

115. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

เทศกาลกลว้ยไม ้
ป่าบานและของดี
เมอืงมัญจาครี ี
ประจําปี 2558 
(อดุหนุน
สํานักงานพัฒนา
ชมุชนอําเภอ
มัญจาครี)ี 

 700,000.00 700,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

116. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
วัฒนธรรม 
อําเภอภเูวยีง 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

117. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิการจัด
งานประเพณีบญุ
คณูลานขา้วโพด
หวาน สานไมตร ี
ขา้วจีแ่ซบ 
อําเภอบา้นฝาง 
จ.ขอนแกน่
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอบา้นฝาง) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

118. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานเทศกาล
ประจําปี 2557 
อําเภอหนองนา
คํา(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอหนองนา
คํา) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

119. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
บญุบัง้ไฟ
เทศบาลตําบลน้ํา
พอง ประจําปี 
2558(อดุหนุน
เทศบาลตําบลน้ํา
พอง) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

120. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
บญุบัง้ไฟ 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
วังชยั อําเภอน้ํา
พอง) 
 
 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
121. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
บญุบัง้ไฟ
เทศบาลตําบล
สะอาด อําเภอน้ํา
พอง ประจําปี 
2558(อดุหนุน
เทศบาลตําบล
สะอาด อําเภอน้ํา
พอง) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

122. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิอนุรักษ์
ประเพณีบญุทอด
เทยีน ประจําปี 
2557(อดุหนุน
องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลเขา
นอ้ย อ.เวยีงเกา่) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

123. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สบืสาน
วัฒนธรรมหมอ
ลําด ีดนตรี
พืน้บา้น(อดุหนุน
สํานักงาน
วัฒนธรรม ต.กดุ
ธาต ุอ.หนองนา
คํา) 

 150,000.00 150,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

124. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
เทศกาลวา่วและ
บญุกุม้ขา้วโนน
ศลิา ประจําปี 
2557 (อดุหนุนที่
ทําการปกครอง
อําเภอโนนศลิา) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

125. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานบญุ
ประเพณีอําเภอ
โนนศลิา
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอโนนศลิา) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

126. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

ถวายกฐนิ
พระราชทาน
(อดุหนุน
เทศบาลตําบล
พระลับ อําเภอ
เมอืงขอนแกน่) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

127. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สบืสานงาน
ประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 
2558 (อดุหนุน
เทศบาลตําบลวัง
ชยั อําเภอน้ํา
พอง) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

128. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สบืสานงาน
ประเพณีแห่
เทยีนพรรษา 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนเทศ 
บาลตําบลวังชยั 
อําเภอน้ําพอง) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
129. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิงาน
ประเพณีทอ้งถิน่ 
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
โคกสง่า อําเภอ
พล) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

130. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
ลอยกระทง 
ประจําปี 2557 
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
โจดหนองแก อ.
พล) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

131. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
ลอยกระทง 
ประจําปี 2557 
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
โนนขา่ อ.พล) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

132. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สบืชะตาบา้นตอ่
ชะตาเมอืงบา้น
ไผ ่ประจําปี 
2558 (อดุหนุน
สํานักงาน
วัฒนธรรมอําเภอ
บา้นไผ)่ 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

133. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

รดน้ําขอพร
ผูส้งูอายวัุน
สงกรานต์
(อดุหนุน
สํานักงาน
วัฒนธรรมอําเภอ
หนองนาคํา) 

 80,000.00 80,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

134. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

วันเขา้พรรษา
(อดุหนุน
สํานักงาน
วัฒนธรรมอําเภอ
หนองนาคํา) 

 20,000.00 20,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

135. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

วันวสิาขบชูาโลก 
(อดุหนุน
สํานักงาน
วัฒนธรรมอําเภอ
หนองนาคํา) 

 20,000.00 20,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

136. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
บญุกุม้ขา้วใหญ่
และของดอํีาเภอ
บา้นไผ(่อดุหนุน
ทีทํ่าการปกครอง
อําเภอบา้นไผ)่ 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

137. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

อนุรักษ์ศลิปแม่
ไมม้วยไทยคงไว ้
เพือ่ความเป็น
ไทย(อดุหนุน
ศนูยก์ารศกึษา
นอกระบบและ 
 

 4,000,000.00 4,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
การศกึษาตาม
อัธยาศัย  
อ.หนองเรอื) 

138. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
บญุสัจจา อําเภอ
เวยีงเกา่ ประจําปี 
2558(อดุหนุน
องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลเมอืง
เกา่พัฒนา อ.
เวยีงเกา่) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

139. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
บญุบัง้ไฟ 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุน
เทศบาลตําบล
โคกสงู อ.อบุล
รัตน)์ 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

140. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
บญุบัง้ไฟ(สอง
ฝ่ังบัง้ไฟลา้น)
ขอนแกน่-ชยัภมู ิ
ปะจําปี 2558 
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง อ.
โคกโพธิไ์ชย) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

141. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สบืสานประเพณี
ลอยกระทง 
ประจําปี 2557 
(อดุหนุน
เทศบาลตําบล
บงึเนยีม อ.
เมอืง) 

 45,000.00 45,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

142. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
บญุบัง้ไฟ 
ประจําปี 2558(
อดุหนุนเทศบาล
ตําบลยางคํา อ.
หนองเรอื) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

143. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สบืสานงาน
ประเพณี
สงกรานตแ์ละรด
น้ําดําหัวผูส้งูอาย ุ
ประจําปี 2558 
(อดุหนุน
เทศบาลตําบลวัง
เพิม่ อ.สชีมพ)ู 

 20,000.00 20,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

144. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
บญุบัง้ไฟ 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุน
เทศบาลตําบลสี
ชมพ ูอ.สชีมพ)ู 

 20,000.00 20,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

145. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

รดน้ําดําหัว
ประเพณี
สงกรานต ์พ.ศ.

 20,000.00 20,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
2558 (อดุหนุน
องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบล
บรบิรูณ์ อ.สี
ชมพ)ู 

146. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
สงกรานตบ์ญุกู่
ฮม่ขอ่ย ครัง้ที ่5 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
ดอนชา้ง อ.
เมอืง) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

147. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
บญุบัง้ไฟวัดกู่
บา้นออ้ ประจําปี 
2558 (อดุหนุน
องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลดอน
หัน อ.เมอืง) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

148. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สบืสานประเพณี
บญุมหาชาต(ิบญุ
ผะเหวด)
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
บา้นดง อ.อบุล
รัตน)์ 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

149. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สบืสานประเพณี
ลอยกระทง
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
บา้นดง อ.อบุล
รัตน)์ 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

150. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิและ
อนุรักษ์ประเพณี
บญุบัง้ไฟ ตําบล
บา้นเม็ง ประจําปี 
2558 (อดุหนุน
องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลบา้น
เม็ง อ.หนองเรอื) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

151. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

ไงนประจําปีไหว ้
พระเจา้ใหญแ่ละ
งานประเพณี
บญุกุม้ขา้วใหญ ่
ประจําปี 2558(
อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
เมอืงพล อ.พล) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

152. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
บญุบัง้ไฟ 
(อดุหนุน
เทศบาลตําบลศรี
สขุ อ.สชีมพ)ู 
 
 

 20,000.00 20,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
153. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
แหเ่ทยีนพรรษา
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
สชีมพ ูอ.สชีมพ)ู 

 20,000.00 20,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

154. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
บญุบัง้ไฟตําบล
หนองมะเขอื 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
หนองมะเขอื อ.
พล) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

155. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
สงกรานตร์ดน้ํา
ดําหัวผูส้งูอายุ
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
หนองแวงโสก
พระ อ.พล) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

156. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานสบืสาน
ประเพณีบญุบัง้
ไฟ อําเภอพล 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอพล) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

157. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานบญุคณู
ลานสูข่วัญขา้ว 
อําเภอแวงนอ้ย 
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอแวงนอ้ย) 

 150,000.00 150,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

158. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงาน 52 ปี สบื
สานตํานาน
อําเภอหนองเรอื 
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
อําเภอหนองเรอื) 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2558 0 

159. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
บญุกุม้ขา้วใหญ ่
และของดหีนอง
สองหอ้ง 
ประจําปี 2558(
อดุหนุนทีทํ่าการ
ปกครองอําเภอ
หนองสองหอ้ง) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

160. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สง่เสรมิการจัด
งาน"มหกรรม
ของดสีชีมพ"ู 
ประจําปี 2558 
(อดุหนุน
สํานักงานพัฒนา
ชมุชน อ.สชีมพ)ู 
 
 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 



- 94 - 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
161. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สบืสานงาน
ประเพณีและ
ศลิปะการแสดง
พืน้บา้นอําเภอ
กระนวน ประจําปี 
2558 (อดุหนุน
สํานักงาน
วัฒนธรรมอําเภอ
กระนวน) 

 250,000.00 250,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

162. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

สรงน้ํากดุยา่สว่ย 
(อดุหนุนสภา
วัฒนธรรมตําบล
ศรสีขุ อ.สชีมพ)ู 

 20,000.00 20,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

163. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

หลอ่เทยีน
พรรษา ประจําปี 
2558 (อดุหนุน
องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลโคกส ี
อ.เมอืง) 

 55,000.00 55,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

164. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
ลอยกระทง 
ประจําปี 2557(
อดุหนุนเทศบาล
ตําบลโคก
สําราญ อ.บา้น
แฮด) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

165. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

กอ่สรา้งอาคาร
อเนกประสงค์
คลมุเวทมีวยใน
เขตเทศบาล ต.
ยางคํา อ.หนอง
เรอื จ.ขอนแกน่ 

 500,000.00 486,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

29/08/2558 26,122,55
8 

166. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

กอ่สรา้งอาคาร
อเนกประสงค์
คลมุเวทมีวล ใน
เขตเทศบาล
ตําบลโนนสะอาด 
อ.หนองเรอื จ.
ขอนแกน่ 

 500,000.00 486,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

29/08/2558 26,122,55
8 

167. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาคณุภาพ
คน และสังคม 

กอ่สรา้งอาคาร
อเนกประสงค์
คลมุเวทมีวยใน
เขตองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
โนนทัน อ.หนอง
เรอื จ.ขอนแกน่ 

 500,000.00 486,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

29/09/2558 26,122,55
8 

168. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

นเิทศ ตดิตาม
และ ประเมนิผล
โรงเรยีนในสังกัด 
องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัด 
ขอนแกน่ 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

169. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

นักเรยีนคนเกง่ 
ของโรงเรยีนใน
สังกัด 
 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัด 
ขอนแกน่ 

170. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

แขง่ขันทักษะ
ทางวชิาการ ของ
ครแูละนักเรยีน
ในสังกัด 
องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัด 
ขอนแกน่ 

 2,200,000.00 2,200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

171. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

พัฒนาการจัด
หลักสตูร
ประกาศนยีบัตร
วชิาชพี(ปวช.)ใน
โรงเรยีน
มัธยมศกึษา 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

172. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

พัฒนาระบบดแูล
ชว่ยเหลอื
นักเรยีน 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

173. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

บรหิารจัดการ
โดยใชโ้รงเรยีน
เป็นฐานในการ
พัฒนาทอ้งถิน่
(SBMLD) 

 16,000,000.00 16,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

174. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

พัฒนาและ
สง่เสรมิการ
บรหิาร
สถานศกึษาแบบ
มสีว่นรว่มโดยใช ้
โรงเรยีนเป็นฐาน 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

175. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

กจิกรรม
เทดิพระเกยีรติ
และกจิกรรม To 
be number one 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

176. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

พัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
คณุภาพ
การศกึษาของ
สถานศกึษา
สังกัดองคก์าร
บรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่ 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

177. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

นักเรยีนองคก์าร
บรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่
อา่นออกเขยีนได ้
รอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

178. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

โครงการปรับปรงุ
หลักสตูร
สถานศกึษา 

 380,000.00 380,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

179. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน
ของโรงเรยีนใน
สังกัดองคก์าร
บรหิารสว่น

 400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
จังหวัดขอนแกน่ 

180. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

สง่เสรมิองคก์ร
ปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ทีจั่ดทํา
แผนพัฒนา
การศกึษาดเีดน่ 

 174,920.00 174,920.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2558 0 

181. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

จัดซือ้ทีน่อน
นักเรยีนอนุบาล
ในสังกัด 

 150,000.00 150,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

182. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

โครงการพัฒนา
สือ่การเรยีนการ
สอนโดยการมี
สว่นรว่มของครู
ชมุชนและ
นักเรยีน 

 665,000.00 665,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

183. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

โครงการนํารอ่ง
การจัดการศกึษา
ตามแผนการ
ศกึษาตลอดชวีติ 
สูค่วามเป็นเลศิ
ตามอัจฉรยิภาพ
ของเด็ก 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

184. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

โครงการสง่เสรมิ
กจิการลกูเสอื
เนตรนาร ีและยวุ
กาชาด 

 250,000.00 250,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

185. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

พัฒนาศนูยก์าร
เรยีนอาเซยีน
ศกึษา 

 950,000.00 950,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

186. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

จา้งเหมาบรกิาร
โรงเรยีนในสังกัด 

 19,587,840.00 19,587,840.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

187. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

นเิทศ ตดิตาม
และประเมนิ
คณุภาพภายใน
ของสถานศกึษา
ในสังกัดองคก์าร
บรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่ 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

188. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

ปัจจัยพืน้ฐานใน
การดํารงชวีติ 

 18,473,600.00 18,473,600.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

189. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

พัฒนาการเรยีนรู ้
สูป่ระชาคม
อาเซีย่น 

 1,520,000.00 1,520,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

190. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

อาหารกลางวัน  3,132,000.00 3,132,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

191. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

อาหาเสรมิ  1,293,000.00 1,293,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

192. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

กอ่สรา้งราง
สําหรับแปรงฟัน 
60 ที ่โรงเรยีน

 160,000.00 159,500.00 หจก.
ขอนแกน่
ศริธิรรม 

04/09/2558 120 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
บา้นหนองเสีย้ว 
อ.หนองสองหอ้ง 

193. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

โครงการ
ฝึกอบรมและ
สัมนา 

 4,000,000.00 4,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

194. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

พัฒนานักเรยีนสู่
ความเป็นเลศิ
ทางวชิาการของ
องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัด
ขอนแกน่ 

 12,000,000.00 12,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

195. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

พัฒนาศักยภาพ
ศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กขององคก์ร
ปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ในเขต
จังหวัดขอนแกน่ 

 750,000.00 750,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

196. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

สง่เสรมิ
การศกึษา 

 57,458,000.00 57,458,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

197. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

สง่เสรมิศักยภาพ
นักเรยีน ดา้น
ศลิปะ ดนตร ี
กฬีา วชิาการ
(อดุหนุน
สํานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา
ขอนแกน่ เขต 1) 

 3,900,000.00 3,900,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

198. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

เสรมิสรา้ง
ศักยภาพนักเรยีน
ดา้นศลิปะ ดนตร ี
กฬีา วชิาการ
(อดุหนุน
สํานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา
ขอนแกน่ เขต 2) 

 1,500,000.00 1,500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

199. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

สง่เสรมิศักยภาพ
นักเรยีน ดา้น
ศลิปะ ดนตร ี
กฬีา วชิาการ
(อดุหนุน
สํานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา
ประเถมศกึษา
ขอนแกน่ เขต 3) 

 1,650,000.00 1,650,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

200. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

โครงการพัฒนา
คณุภาพวชิาการ
โรงเรยีนสังกัด
องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัด
ขอนแกน่ 

 1,500,000.00 1,500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

201. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

โครงการพัฒนา
ครแูละบลุากร
ทางการศกึษา 

 250,000.00 250,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
กลุม่การจัด
การศกึษา
ทอ้งถิน่ที ่12 
เพือ่พัมนาระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายใน 

202. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

โครงการพัฒนา
ครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา
เพือ่ยกระดับ
คณุภาพการ
จัดการเรยีนรูแ้ละ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน 

 1,200,000.00 1,200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

203. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

สง่เสรมิศักยภาพ
นักเรยีนดา้น
ศลิปะ ดนตร ี
กฬีา วชิาการ
(อดุหนุน
สํานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา
ขอนแกน่ เขต 4) 

 1,250,000.00 1,250,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

204. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

สง่เสรมิศักยภาพ
นักเรยีนดา้น
ศลิปะ ดนตร ี
กฬีา วชิาการ
(อดุหนุน
สํานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา
ขอนแกน่ เขต 5) 

 3,600,000.00 3,600,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

205. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

สง่เสรมิศักยภาพ
นักเรยีนดา้น
ศลิปะ ดนตร ี
กฬีาและวชิาการ
(อดุหนุน
สํานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศกึษา
ขอนแกน่ เขต 
25) 

 2,300,000.00 2,300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

206. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

จัดงาน"มหกรรม
หนังสอืภาค
อสีาน ( I-SAN 
BOOK FAIR ) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

207. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 570,000.00 570,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

208. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

โครงการบรกิาร
ดา้น
โทรคมนาคม 

 319,200.00 319,200.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

209. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

โครงการพัฒนา
หอ้งสมดุ
โรงเรยีน 
 

 1,900,000.00 1,900,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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210. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนา
การศกึษา 

โครงการพัฒนา
แหลง่เรยีนรูข้อง
โรเรยีน 

 950,000.00 950,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

211. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

โครงการ
ซอ่มแซมอาคาร
เรยีนและอาคาร
ประกอบ 

 3,800,000.00 3,800,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

212. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

โครงการกอ่สรา้ง
อาคารเรยีน
อนุบาล ร.รบา้นคู
ขาด (สถติย์
อปุถัมภ)์ อําเภอ
พล 

 5,200,000.00 4,380,000.00 ณัฐพล
กอ่สรา้ง 

18/09/2558 270 

213. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

โครงการกอ่สรา้ง
อาคารเรยีน 
4/12 ร.ร.หนอง
โนประชาสรรค ์
อําเภอกระนวน 

 12,500,000.00 12,500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

214. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
การศกึษา 

โครงการกอ่สรา้ง
รัว้โรงเรยีนบา้นคู
ขาด (สถติย์
อปุถัมป์) อําเภอ
พล 

 600,000.00 480,900.00 หจก.
เกษมวัฒ
น์
กอ่สรา้ง 

08/09/2558 5,032,559 

215. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายบา้น
กอก ม.19 ต.
บา้นเป็ด-เขต
เทศบาลนคร
ขอนแกน่ อ.เมอืง 
จ.ขอนแกน่ 

 888,000.00 867,000.00 229/255
8 

13/05/2558 120 

216. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
สายบา้นเป็ด ม.
1,18 ต.บา้นเป็ด-
ต.แดงใหญ ่อ.
เมอืง จ.ขอนแกน่ 

 641,000.00 620,000.00 บรษัิท 
แกน่นคร 
พร็อพ
เพอรต์ี ้
จํากัด  

26/06/2558 120 

217. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
สายบา้น
พรสวรรค ์ม.13 
ต.บา้นเป็ด-ถนน
เหลา่นาด ีต.
เมอืงเกา่ อ.เมอืง 
จ.ขอนแกน่ 

 797,000.00 771,000.00 บรษัิท 
แกน่นคร 
พร็อพ
เพอรต์ี ้
จํากัด  

26/06/2558 120 

218. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
จากทางหลวง
หมายเลข 208-
บา้นหนองแวง 
ม.17 ต.ทา่พระ 
อ.เมอืง จ.
ขอนแกน่ 

 1,329,000.00 1,325,000.00 หจก.ทวี
ทรัพยส์ห
กจิ 

08/09/2558 120 
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219. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ซอ่มแซม
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
บา้นดอนชา้ง ม.
1 ต.ดอนชา้ง อ.
เมอืง-เขต อ.พระ
ยนื จ.ขอนแกน่ 

 1,479,000.00 1,422,000.00 หจก.ทวี
ทรัพยส์ห
กจิ 

08/09/2558 120 

220. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ซอ่มแซม
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
บา้นเหลา่นาด ีม.
1 ต.บา้นหวา้ อ.
เมอืง-บา้น
กระเดือ่ง ม.9 ต.
ป่ามะนาว อ.บา้น
ฝาง จ.ขอนแกน่ 

 730,000.00 702,000.00 หจก.ทวี
ทรัพยส์ห
กจิ 

08/09/2558 120 

221. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ซอ่มแซม
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
บา้นหนองแวง 
ม.12 ต.ทา่พระ-
ทางหลวง
แผน่ดนิ
หมายเลข 2 อ.
เมอืง จ.ขอนแกน่ 

 462,000.00 444,000.00 หจก.ทวี
ทรัพยส์ห
กจิ 

08/09/2558 120 

222. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้น
บงึฉมิ ม.4 ต.บงึ
เนยีม-บา้นพระ
คอื ม.16 ต.พระ
ลับ อ.เมอืง จ.
ขอนแกน่ 

 487,000.00 466,000.00 หจก.
ดสีคัพเว
อรี ่

04/09/2558 120 

223. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้น
หนองบัวนอ้ย ม.
10 ต.หนองตมู-
บา้นโคกส ีม.14 
ต.โคกส ีอ.เมอืง 
จ.ขอนแกน่ 

 450,000.00 430,000.00 หจก.
สพัฒน
วศิวการ
โยธา 

04/09/2558 120 

224. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนนหนิ
คลกุ สายบา้น
เลงิ ม.8 ต.โคกส ี
อ.เมอืง จ.
ขอนแกน่-ทาง
หลวงแผน่ดนิ
หมายเลข 2813 

 313,000.00 302,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

04/09/2558 120 

225. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนนหนิ
คลกุ สายบา้น
หนองไฮ ม.8 ต.
พระลับ -ทาง
เลีย่งเมอืง อ.
เมอืง จ.ขอนแกน่ 

 500,000.00 488,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

04/09/2558 120 

226. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรังพรอ้มวาง
ทอ่ บา้นโนน

 1,500,000.00 1,386,000.00 บ.แกน่
นครฯ 

04/09/2558 120 
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สวรรค ์ม.6 ต.
พระลับ-ถนนศรี
จันทร ์อ.เมอืง จ.
ขอนแกน่ 

227. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรัง บา้นศลิา 
ม.1 ต.ศลิา-บา้น
นาเพยีง ม.4 ต.
สําราญ อ.เมอืง 
จ.ขอนแกน่ 

 500,000.00 479,800.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

04/09/2558 120 

228. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรัง บา้นโนน
มว่ง ม.12 ต.
ศลิา-ทางเลีย่ง
เมอืง อ.เมอืง จ.
ขอนแกน่ 

 400,000.00 384,700.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

08/09/2558 120 

229. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นหนอง
หนิ ม.8,22-บา้น
ศลิา ม.18 ต.
ศลิา-ทางเลีย่ง
เมอืง อ.เมอืง จ.
ขอนแกน่ 

 6,000,000.00 5,841,000.00 บ.แกน่
นครฯ 

27/02/2558 120 

230. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรัง สายบา้น
หนองกอย ม.3,9 
ต.แดงใหญ-่
ถนนลาดยาง
(สายบา้นโนน
เรอืง-บา้น
หนองปิง) อ.
เมอืง จ.ขอนแกน่ 

 1,854,000.00 890,000.00 202/255
8 

07/04/2558 120 

231. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรัง สายบา้น
หนิขาว ม.15 ต.
สาวะถ ีอ.เมอืง-
อ.บา้นฝาง จ.
ขอนแกน่ 

 1,344,000.00 620,000.00 หจก.
นวิสห์ลัก
สอง 
1999 

09/04/2558 120 

232. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรัง สายบา้น
หนองตาไก ้ม.
1,17 ต.สาวะถ-ี
ถนนลาดยาง
(สายบา้นมว่งโป้-
อ.บา้นฝาง) อ.
เมอืง จ.ขอนแกน่ 

 1,344,000.00 720,000.00 หจก.
นวิสห์ลัก
สอง 
1999 

09/04/2558 360 

233. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สาย ขก 
3065 บา้นโนน
มว่ง-บา้นหนอง
ปอ อ.เมอืง จ.
ขอนแกน่ 
 
 

 1,400,000.00 950,000.00 196/255
8 

31/03/2558 120 
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234. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ ชมุชน
นครชยั เขต
เทศบาลเมอืงชมุ
แพ-บา้นโนน
สะอาด ม.7 ต.
หนองไผ ่อ.ชมุ
แพ จ.ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 1,943,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

03/03/2558 120 

235. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรังบดอัดแน่น 
ชมุชนหนองทุม่ 
เขตเทศบาล
เมอืงชมุแพ-บา้น
หนองไผใ่ต ้ม.5 
ต.หนองไผ ่อ.
ชมุแพ จ.
ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 1,000,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

10/04/2558 120 

236. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรังบดอัดแน่น 
ชมุชนโนน
สําราญ เขต
เทศบาลเมอืงชมุ
แพ-บา้นวังหู
กวาง ม.4 ต.
หนองไผ ่อ.ชมุ
แพ จ.ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 1,000,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

10/04/2558 120 

237. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
หนิคลกุชมุชน
หนองขาม เขต
เทศบาลเมอืงชมุ
แพ-เทศบาล
ตําบลหนองไผ ่
ต.หนองไผ ่อ.
ชมุแพ จ.
ขอนแกน่ 

 700,000.00 690,500.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

30/05/2558 120 

238. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นยอด
หว้ย ม.8 ต.
หนองไผ-่ต.วัง
หนิลาด อ.ชมุแพ 
จ.ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 715,000.00 หจก.ช.
ขอนแกน่
เคนแนล 

09/09/2558 360 

239. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นหว้ย
บง ม.16 ต.
หนองไผ-่เขต
เทศบาลเมอืงชมุ
แพ อ.ชมุแพ จ.
ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 715,000.00 หจก.
หนองบัว
ทอง 

09/09/2558 120 

240. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นหนอง

 1,000,000.00 715,000.00 หจก.ช.
ขอนแกน่
เคนแนล 

09/09/2558 120 
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ไผใ่ต ้ม.5 ต.
หนองไผ-่ต.วัง
หนิลาด อ.ชมุแพ 
จ.ขอนแกน่ 

241. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นหอย 
ม.2 ต.โนนอดุม-
บา้นโนนศลิา ม.
9 ต.ขัวเรยีง อ.
ชมุแพ จ.
ขอนแกน่ 

 720,000.00 525,000.00 หจก.
ขอนแกน่
เคนแนล 

09/09/2558 120 

242. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้น
หนองไฮ ม.6 ต.
นาเพยีง อ.ชมุ
แพ-ต.กดุกวา้ง 
อ.หนองเรอื จ.
ขอนแกน่ 

 480,000.00 380,000.00 หจก.ผา
เกิง้การ
กอ่สรา้ง 

06/06/2558 120 

243. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้นนา
ด ีม.9 ต.วังหนิ
ลาด-บา้นหนอง
ไผ ่ม.3 ต.หนอง
ไผ ่อ.ชมุแพ จ.
ขอนแกน่ 

 610,000.00 593,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

30/06/2558 120 

244. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้นโป่ง
แหง้ ม.5 ต.วัง
หนิลาด-บา้นโนน
รัง ม.10 ต.หนอง
เขยีด อ.ชมุแพ 
จ.ขอนแกน่ 

 661,000.00 643,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

30/06/2558 120 

245. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้น
หนองเขยีด ม.9 
ต.หนองเขยีด-
บา้นสนามบนิ ม.
7 ต.โนนสะอาด 
อ.ชมุแพ จ.
ขอนแกน่ 

 487,000.00 473,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

30/06/2558 120 

246. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
สําหรับใหน้ํ้าลน้
ผา่น คสล.ขา้ม
ลําหว้ยซนั บา้น
หนองบัว ม.3 ต.
โนนสะอาด-
เทศบาลตําบล
โนนสะอาด อ.
ชมุแพ จ.
ขอนแกน่ 
 

 500,000.00 380,000.00 หจก.ภัช
รกีาร
โยธา 

28/08/2558 120 



- 104 - 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
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ทีม่างบ 
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วงเงนิตาม
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เวลาการ
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งาน 
247. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นโนน
ชาด ม.5 ต.นา
หนองทุม่-ทาง
หลวงหมายเลข 
201 อ.ชมุแพ จ.
ขอนแกน่ 

 710,000.00 689,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

30/06/2558 120 

248. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นโคก
กลาง ม.12 ต.วัง
ชยั-ต.น้ําพอง อ.
น้ําพอง จ.
ขอนแกน่ 

 1,968,000.00 1,877,000.00 243/255
8 (หจก. 
ส.พัฒน
วศิวการ
โยธา) 

21/05/2558 120 

249. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นนาศร ี
ม.12 ต.สะอาด 
อ.น้ําพอง-ต.นา
คํา อ.อบุลรัตน ์
จ.ขอนแกน่ 

 500,000.00 485,000.00 277/255
8 ลง
วันที ่16 
มถินุายน 
2558 

17/06/2558 120 

250. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นคําบง 
ม.11 ต.สะอาด-
บา้นหนองหาร
จาง ม.8 ต.น้ํา
พอง อ.น้ําพอง 
จ.ขอนแกน่ 

 500,000.00 485,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

16/06/2558 120 

251. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
บา้นคําแกน่คณู 
ม.12 ต.มว่ง
หวาน-ต.วังชยั 
อ.น้ําพอง จ.
ขอนแกน่ 

 1,082,000.00 724,000.00 184/255
8 

23/03/2558 120 

252. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้นวัง
ชยั ม.1,2,6,16 
ตําบลวังชยั-ต.
หนองกงุ อ.น้ํา
พอง จ.ขอนแกน่ 

 5,618,000.00 5,296,000.00 235/255
8 

15/05/2558 120 

253. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซม
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
สายบา้นหนอง
ออ้ ม.5 ต.
สะอาด อ.น้ํา
พอง-ต.บา้นดง 
อ.อบุลรัตน ์จ.
ขอนแกน่ 
 

 2,250,000.00 2,196,000.00 หา้ง
หุน้สว่น
จํากัด ส. 
พัฒน
วศิวการ
โยธา  

24/02/2558 120 
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แหลง่ 
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เวลาการ
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254. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นคํา
แกน่คณู ม.7 ต.
มว่งหวาน อ.น้ํา
พอง จ.
ขอนแกน่-ถนน
มติรภาพ(2) 

 2,112,000.00 1,200,000.00 279/255
8 

17/06/2558 120 

255. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ซอ่มสรา้ง
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
สาย ขก 3199 
คอกค-ีกดุทงิ อ.
น้ําพอง จ.
ขอนแกน่ 

 6,000,000.00 5,800,000.00 187/255
8 

26/03/2558 120 

256. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้นวัง
มน ม.2 ต.สี
ชมพ-ูต.วังเพิม่ 
อ.สชีมพ ูจ.
ขอนแกน่ 

 700,000.00 673,000.00 หจก.ดสิ
คัฟเวอรี ่
ดเีวลล
อปเมนท ์

25/06/2558 120 

257. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้น
โนนทองหลาง 
ม.7 ต.สชีมพ-ู
ทางหลวงชนบท 
ขก 3060 อ.สี
ชมพ ูจ.ขอนแกน่ 

 800,000.00 770,000.00 หจก.ดสิ
คัฟเวอรี ่
ดเีวลล
อปเมนท ์ 

25/06/2558 120 

258. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซม
ถนนลาดยาง 
บา้นโสกรัง ม.3 
ต.ศรสีขุ-ทาง
หลวงแผน่ดนิ
หมายเลข 228 
อ.สชีมพ ูจ.
ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 1,991,000.00 หจก.ทวี
ทรัพยส์ห
กจิ 

08/06/2558 120 

259. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้นซํา
ยาง ม.1 ต.ซํา
ยาง - ต.ภหูา่น 
อ.สชีมพ ูจ.
ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 1,915,000.00 หจก.
มติรชมุ
แพ
กอ่สรา้ง 

27/01/2558 120 

260. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้น
หนองขีค้วาย ม.
4 ต.ซํายาง อ.สี
ชมพ-ูต.วังหนิ
ลาด อ.ชมุแพ จ.
ขอนแกน่ 

 1,800,000.00 1,731,000.00 หจก.
มติรชมุ
แพ
กอ่สรา้ง 

27/01/2558 120 

261. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้น

 1,350,000.00 1,292,000.00 หจก.
มติรชมุ
แพ

27/01/2558 120 



- 106 - 
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สันตสิขุ ม.6 ต.
หนองแดง-ต.
บา้นใหม ่อ.สี
ชมพ ูจ.ขอนแกน่ 

กอ่สรา้ง 

262. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
สําหรับใหน้ํ้าลน้
ผา่น คสล.ขา้ม
ลําหว้ยวังคณู 
บา้นหนองเหล็ก 
ม.1 ต.หันโจด-
บา้นสวา่ง ม.3 ต.
โนนธาต ุอ.
หนองสองหอ้ง 
จ.ขอนแกน่ 

 789,000.00 753,000.00 หจก.เค
โอบฯี 

08/04/2558 120 

263. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายบา้น
เหลา่นกชมุ ม.4 
ต.สําโรง อ.
หนองสองหอ้ง 
จ.ขอนแกน่-ทาง
หลวงแผน่ดนิ
หมายเลข 2301 
หนองสองหอ้ง-
บา้นไผ ่

 435,000.00 421,000.00 หจก. เค 
โอ บ ี
คอนส ์ 

04/06/2558 120 

264. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายบา้น
โนนสะอาด ม.6 
ต.ดอนดู ่อ.
หนองสองหอ้ง 
จ.ขอนแกน่-ทาง
หลวงชนบทสาย 
ขก 3020 หนอง
สองหอ้ง-นา
เชอืก 

 620,000.00 608,000.00 หจก. เค 
โอ บ ี
คอนส ์

04/06/2558 120 

265. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ สายบา้น
สําราญ ม.4 ต.
โนนธาต-ุต.
หันโจด อ.หนอง
สองหอ้ง จ.
ขอนแกน่ 

 500,000.00 469,000.00 หจก.เค
โอบฯี 

05/08/2558 120 

266. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งทอ่
เหลีย่ม คสล.
ขา้มลําหว้ยอเีฒา่ 
บา้นไทยเจรญิ 
ม.16 ต.หนอง
สองหอ้ง-ต.ดอน
ด่ัง อ.หนองสอง
หอ้ง จ.ขอนแกน่ 

 500,000.00 483,000.00 หจก.เค 
โอ บ ี
คอนส ์

08/04/2558 120 

267. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
สําหรับใหน้ํ้าลน้
ผา่น คสล.ขา้ม
ลําหว้ยหาด บา้น
หนองไผน่อ้ย ม.

 520,000.00 498,000.00 หจก.เค
โอบฯี 

08/04/2558 120 
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4 ต.ดอนดู-่ต.คึ
มชาด อ.หนอง
สองหอ้ง จ.
ขอนแกน่ 

268. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
สําหรับใหน้ํ้าลน้
ผา่น คสล.ขา้ม
ลําหว้ยไรต่อนบน 
บา้นหนองบัว
ลอง ม.8 ต.
ดอนดู-่ต.วังหนิ 
อ.หนองสองหอ้ง 
จ.ขอนแกน่ 

 585,000.00 560,000.00 หจก.เค
โอบฯี 

08/04/2558 120 

269. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
สําหรับใหน้ํ้าลน้
ผา่น คสล.ขา้ม
ลําหว้ยโป่ง บา้น
หนองยาง ม.8 
ต.วังหนิ-ต.
สําโรง อ.หนอง
สองหอ้ง จ.
ขอนแกน่ 

 672,000.00 644,000.00 หจก.เค 
โอ บ ี
คอนส ์

08/04/2558 120 

270. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
สําหรับใหน้ํ้าลน้
ผา่น คสล.ขา้ม
ลําหว้ยอเีฒา่ 
บา้นไทยนยิม ม.
4 ต.หนองสอง
หอ้ง-ต.ดอนด่ัง 
อ.หนองสองหอ้ง 
จ.ขอนแกน่ 

 672,000.00 644,000.00 หจก.เค
โอบฯี 

08/04/2558 120 

271. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้น
หนองไผ ่ม.2 ต.
ลอมคอม-บา้น
หนองแวงนอก 
ม.2 ต.หนอง
มะเขอื อ.พล จ.
ขอนแกน่ 

 600,000.00 574,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

15/05/2558 120 

272. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายจาก
บา้นทับบา ม.3 
ต.เมอืงพล-ทาง
หลวงชนบท สาย
บา้นตําแย-บา้น
โนนกอก ต.
หนองแวงโสก
พระ อ.พล จ.
ขอนแกน่ 

 600,000.00 577,000.00 หจก.ทวี
สนิ 
(1985) 

14/05/2558 120 

273. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายจาก
บา้นชาด ม.1 ต.
เมอืงพล-บา้น
หนองบัวนอ้ย ม.

 600,000.00 577,000.00 หจก.ทวี
สนิ 
(1985) 

14/05/2558 120 
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8 ต.โสกนกเต็น 
อ.พล จ.
ขอนแกน่ 

274. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายจาก
บา้นเตาเหล็ก ม.
5 ต.โจดหนอง
แก-บา้นป่าเป้า 
ม.2 ต.โสกนก
เต็น อ.พล จ.
ขอนแกน่ 

 600,000.00 577,000.00 หจก.ทวี
สนิ 
(1985) 

14/05/2558 120 

275. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายบา้น
ป่าพรา้ว ม.6 ต.
หนองมะเขอื-
ทางหลวง
แผน่ดนิ
หมายเลข 2246 
อ.พล จ.
ขอนแกน่ 

 600,000.00 577,000.00 หจก.ทวี
สนิ 
(1985) 

14/05/2558 120 

276. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายบา้น
หันนอ้ย ม.10 ต.
หนองแวงโสก
พระ-บา้นหนอง
แวงแอก ม.4 ต.
โนนขา่ อ.พล จ.
ขอนแกน่ 

 1,200,000.00 780,000.00 หจก.ทวี
สนิ 
(1985) 

23/04/2558 120 

277. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรัง สายจาก
บา้นคขูาด ม.2 
ต.โคกสง่า อ.พล 
จ.ขอนแกน่-ทาง
หลวงแผน่ดนิ
หมายเลข 2246 

 2,138,000.00 770,000.00 หจก.พลู
ทรัพยฯ์ 

03/04/2558 120 

278. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรัง สายจาก
บา้นโคกไมง้าม 
ม.7 ต.หนอง
มะเขอื อ.พล จ.
ขอนแกน่-เขต อ.
บัวลาย จ.
นครราชสมีา 

 1,862,000.00 900,000.00 หจก.พลู
ทรัพยธ์น
อนันต ์

24/02/2558 120 

279. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นโจด 
นอ้ย ม.3 ต.
หนองมะเขอื-
บา้นศรกีระดาน
พล ม.1 ต.ลอม
คอม อ.พล จ.
ขอนแกน่ 
 

 300,000.00 288,000.00 หจก.ทวี
สนิ 
(1985) 

14/05/2558 120 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
280. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นหนอง
เรอื ม.7 ต.โจด
หนองแก-บา้นหัว
ค ูม.6 ต.โสกนก
เต็น อ.พล จ.
ขอนแกน่ 

 350,000.00 337,000.00 หจก.ทวี
สนิ 
(1985) 

14/05/2558 337,000 

281. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นขาม
ป้อม ม.9 ต.บา้น
ลาน-ต.ป่าปอ อ.
บา้นไผ ่จ.
ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 968,046.19 หจก.
บา้นไผ่
ดาวเงนิ 

01/07/2558 120 

282. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ บา้นป่า
ปอ ม.1,2 ต.ป่า
ปอ-ต.แคนเหนอื 
อ.บา้นไผ ่จ.
ขอนแกน่ 

 1,400,000.00 1,324,000.00 หา้ง
หุน้สว่น
จํากัด 
บา้นไผ่
ดาวเงนิ
กอ่สรา้ง  

24/02/2558 120 

283. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรัง บา้นแคน
เหนอื ม.1 ต.
แคนเหนอื-ต.
หนองน้ําใส อ.
บา้นไผ ่จ.
ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 980,000.00 หจก.
บา้นไผ่
ดาวเงนิ 

04/09/2558 120 

284. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้น
กดุกระหนวน ม.3 
ต.นาคํา-บา้นขนุ
ดา่น ม.1 ต.บา้น
ดง อ.อบุลรัตน ์
จ.ขอนแกน่ 

 1,316,000.00 620,000.00 หจก.ดสิ
คัพเวอรี่
ดเีวลล
อปเมนท ์

05/06/2558 120 

285. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้น
หว้ยยาง ม.8 ต.
ทุง่โป่ง-ทาง
หลวงสาย 2109 
อ.อบุลรัตน ์จ.
ขอนแกน่ 

 1,441,000.00 800,000.00 หจก.ดสิ
คัฟเวอรี่
ดเีวลล
อปเมนท ์

05/06/2558 120 

286. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้น
โนนสะอาด ม.1 
ต.ทุง่โป่ง-ทาง
หลวงสาย 2109 
อ.อบุลรัตน ์จ.
ขอนแกน่ 

 815,000.00 768,000.00 หจก.ดสิ
คัฟเวอรี่
ดเีวลล
อปเมนท ์

25/02/2558 120 

287. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้น
โคกสวา่ง ม.3 ต.

 1,128,000.00 678,000.00 หจก.
ดสีคัพเว
อรีฯ่ 

04/06/2558 120 
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เวลาการ
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โคกสงู อ.อบุล
รัตน-์ต.มว่งหวาน 
อ.น้ําพอง จ.
ขอนแกน่ 

288. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายบา้น
โนนราศร ีม.18 -
บา้นคําไฮ ม.3 
ต.หนองโก-บา้น
ทรัพยส์มบรูณ์ ม.
5 ต.ดนูสาด อ.
กระนวน จ.
ขอนแกน่ 

 500,000.00 479,000.00 หจก.ดสิ
คัฟเวอรี ่
ดเีวลล
อปเมนท ์

30/06/2558 120 

289. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายแยก
ทางหลวง
แผน่ดนิ
หมายเลข 2152 
(ตอนกระนวน-
ทา่คันโท)บา้น
โนนราศร ีม.18 
ต.หนองโก(เขต
เทศบาลเมอืง
กระนวน)อ.
กระนวน จ.
ขอนแกน่ 

 200,000.00 191,000.00 หจก.ดสิ
คัฟเวอรี ่
ดเีวลล
อปเมนท ์

30/06/2558 120 

290. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ซอ่มเสรมิผวิ
ถนนลาดยาง 
แยกทางหลวง
แผน่ดนิ
หมายเลข 2152 
(ตอนกระนวน-
ทา่คันโท)-บา้น
โคกกลาง ม.5-
บา้นนาเลาะ ม.4 
ต.หนองโน อ.
กระนวน จ.
ขอนแกน่ 

 1,500,000.00 1,451,000.00 หจก.ทวี
ทรัพยส์ห
กจิ 

08/09/2558 120 

291. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ซอ่มเสรมิผวิ
ถนนลาดยาง 
สายบา้นแสนสขุ 
ม.1 ต.หว้ยโจด-
แยกทางหลวง
แผน่ดนิ
หมายเลข 2039 
(ตอนกระนวน-น้ํา
พอง)อ.กระนวน 
จ.ขอนแกน่ 

 1,300,000.00 1,258,000.00 หจก.ทวี
ทรัพยส์ห
กจิ 

08/09/2558 120 

292. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ซอ่มเสรมิผวิ
ถนนลาดยาง 
สายบา้นวังโพน 
ม.3-บา้นหนอง
โอง ม.7 ต.
หนองกงุใหญ-่
แยกทางหลวง
แผน่ดนิ

 1,500,000.00 1,451,000.00 หจก.ทวี
ทรัพยส์ห
กจิ 

08/09/2558 120 
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แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 
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เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
หมายเลข 2152 
(ตอนกระนวน-
เชยีงยนื)อ.
กระนวน จ.
ขอนแกน่ 

293. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นโนน
โพธิ ์ม.11 ต.
ใหมน่าเพยีง อ.
แวงใหญ-่ต.
กา้นเหลอืง อ.
แวงนอ้ย จ.
ขอนแกน่ 

 500,000.00 486,000.00 หจก.แม่
บญุ 

13/05/2558 120 

294. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง(โป่ง)บา้น
โนนทอง ม.1 ต.
โนนทอง-บา้น
ตลาดนอ้ย ม.7 
ต.โนนสะอาด อ.
แวงใหญ ่จ.
ขอนแกน่ 

 500,000.00 468,000.00 หจก.แม่
บญุ 

13/05/2558 120 

295. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรัง บา้นหนอง
กงุ ม.6 ต.ทา่
นางแนว-ต.
ละหานนา อ.แวง
นอ้ย จ.ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 780,000.00 232/255
8 

15/05/2558 120 

296. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซม
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
สายบา้นดงเกา่ 
ม.4 ต.บา้นโตน้-
ต.พระบ ุอ.พระ
ยนื จ.ขอนแกน่ 

 990,000.00 975,000.00 หจก.อ.
อภชิาติ
บา้นไผ ่

21/07/2558 120 

297. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นหนอง
แวง ม.1 ต.
หนองแวง-บา้น
โจดใหญ ่ม.3 ต.
บา้นโตน้ อ.พระ
ยนื จ.ขอนแกน่ 

 509,000.00 494,692.00 หจก.อ.
อภชิาติ
บา้นไผ ่

21/05/2558 120 

298. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซม
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
สายบา้นเกา่คอ้ 
ม.3 ต.สระแกว้ 
อ.เปือยนอ้ย-
บา้นโนนทอ่น ม.
3 ต.ดอนดู ่อ.
หนองสองหอ้ง 
จ.ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 1,955,000.00 หจก.ทวี
ทรัพยส์ห
กจิ 

09/09/2558 120 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
299. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นวังมว่ง 
ม.1 ต.วังมว่ง-
บา้นวังหนิ ม.7 
ต.สระแกว้ อ.
เปือยนอ้ย จ.
ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 935,000.00 หจก.
บา้นไผ่
ดาวเงนิ
กอ่สรา้ง 

16/06/2558 120 

300. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายบา้น
สรา้งแกว้ ม.1 ต.
โนนฆอ้ง-บา้น
หนองบัว ม.7 ต.
หนองบัว อ.บา้น
ฝาง จ.ขอนแกน่ 

 700,000.00 689,000.00 บา้นไผ่
ดาวเงนิ
กอ่สรา้ง 

16/06/2558 120 

301. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ซอ่มแซม
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ(เค
พซลี) บา้นปาก
ชอ่ง ม.5 ต.โคก
งาม อ.บา้นฝาง-
อ.หนองเรอื จ.
ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 1,997,000.00 หจก.ทวี
ทรัพยส์ห
กจิ 

09/09/2558 6,012,559 

302. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
แบบพาราเค
พซลี บา้นหว้ยไร่
ใต ้ม.1 ต.โนน
พะยอม-บา้น
กดุเพยีขอม ม.1 
ต.กดุเพยีขอม อ.
ชนบท จ.
ขอนแกน่ 

 1,804,000.00 1,717,000.00 หจก.
บา้นไผ่
ธนทรัพย ์ 

16/06/2558 120 

303. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
แบบพาราเค
พซลี บา้น
สระแกว้ ม.4 ต.
บา้นแทน่-บา้น
ทุม่หว้ย ม.3 ต.
หว้ยแก อ.ชนบท 
จ.ขอนแกน่ 

 1,860,000.00 1,755,000.00 หจก.
บา้นไผ่
ธนทรัพย ์

23/04/2558 120 

304. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
แบบพาราเค
พซลี สายบา้น
หนองไฮ ม.3 ต.
ปอแดง อ.
ชนบท-เขต
อําเภอแวงใหญ ่
จ.ขอนแกน่ 

 1,999,000.00 1,885,000.00 หจก.
บา้นไผ่
ธนทรัพย ์

23/04/2558 120 

305. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรัง บา้นทุง่บอ่ 
ม.3 ต.ดงเมอืง
แอม อ.เขาสวน
กวาง-เขตอําเภอ

 1,000,000.00 946,000.00 หจก.ดสิ
คัฟเวอรี ่
ดเีวลล
อปเมนท ์

29/04/2558 120 
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แหลง่ 

ทีม่างบ 
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ประมาณ 
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งาน 
น้ําพอง  
จ.ขอนแกน่ 

306. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นหนอง
สองหอ้ง ม.7 ต.
เขาสวนกวาง-
ทางหลวง
แผน่ดนิ
หมายเลข 3032 
อ.เขาสวนกวาง 
จ.ขอนแกน่ 

 727,000.00 700,000.00 หจก.
ดสีคัพเว
อรี ่

07/09/2558 120 

307. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นนา
โพธิ ์ม.7 ต.นา
งิว้-บา้นคํา
สมบรูณ์ ม.10 
บา้นคําแคน ม.
12 ต.ดงเมอืง
แอม อ.เขาสวน
กวาง จ.ขอนแกน่ 

 1,454,000.00 1,289,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

07/09/2558 120 

308. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นหนอง
สองหอ้ง ม.7 ต.
เขาสวนกวาง-
บา้นนาโพธิ ์ม.7 
ต.นางิว้-บา้นคํา
สมบรูณ์ ม.10,
บา้นหว้ยยาง ม.5 
ต.ดงเมอืงแอม 
อ.เขาสวนกวาง 
จ.ขอนแกน่ 

 1,150,000.00 639,000.00 หจก.
ดสีคัพเว
อรี ่

09/09/2558 120 

309. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นนางิว้ 
ม.1 ต.นางิว้-บา้น
คําแคน ม.12 ต.
ดงเมอืงแอม อ.
เขาสวนกวาง จ.
ขอนแกน่ 

 319,000.00 319,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

07/09/2558 120 

310. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
บา้นหนองกงุ ม.
3 ต.ขนวน-แหลง่
ทอ่งเทีย่วคําผา
ดาว อ.หนองนา
คํา จ.ขอนแกน่ 

 1,998,000.00 1,913,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

11/09/2558 120 

311. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายบา้น
หนองมะเขอื ม.
2-บา้นเล็บเงอืก 
ม.4 ต.โคก
สําราญ-ถนนทาง

 1,000,000.00 982,000.00 หจก.พง
ษ์ศักดิ์
การโยธา 
(2001) 

17/03/2558 120 
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312. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายบา้น
หนองโงง้ ม.3 ต.
บา้นแฮด-บา้นดง 
ม.6 ต.โคก
สําราญ อ.บา้น
แฮด จ.ขอนแกน่ 

 643,000.00 631,000.00 หจก.พง
ษ์ศักดิ์
การโยธา 
(2001) 

17/03/2558 120 

313. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายบา้น
ขอนสัก ม.6-
บา้นขามป้อม ม.
2 ต.หนองแซง 
อ.บา้นแฮด-อ.
บา้นไผ ่จ.
ขอนแกน่ 

 1,010,000.00 570,000.00 หจก.พง
ษ์ศักดิ์
การโยธา 
(2001) 

02/04/2558 120 

314. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายบา้น
วังหวา้ ม.8,11 
ต.บา้นแฮด-บา้น
โนนทัน ม.8 ต.
โนนสมบรูณ์ อ.
บา้นแฮด จ.
ขอนแกน่ 

 1,011,000.00 585,000.00 หจก.พง
ษ์ศักดิ์
การโยธา 
(2001) 

02/04/2558 120 

315. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนนน้ํา
ลน้ผา่นคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขา้ม
ลําหว้ยภเูหล็ก 
บา้นขามเป้ีย ม.5 
ต.บา้นแฮด-ต.
โคกสําราญ อ.
บา้นแฮด จ.
ขอนแกน่ 

 936,000.00 911,000.00 หจก.พง
ษ์ศักดิ์
การโยธา 
(2001) 

20/05/2558 120 

316. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ สายบา้น
หา้งขา้ว ม.7 ต.
บา้นหัน-ทาง
หลวงสาย ขก 
3018 อ.โนนศลิา 
จ.ขอนแกน่ 

 509,000.00 478,000.00 หจก.
บา้นไผ่
ดาวเงนิ 

15/06/2558 120 

317. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ สายบา้น
กดุหลง ม.14 ต.
บา้นหัน-ทาง
หลวงสาย ขก 
3018 อ.โนนศลิา 
จ.ขอนแกน่ 

 406,000.00 380,000.00 หจก.
บา้นไผ่
ดาวเงนิ
กอ่สรา้ง 

16/06/2558 120 

318. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ สายบา้น

 554,000.00 520,000.00 หจก.
บา้นไผ่
ดาวเงนิ

16/06/2558 120 
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กอ่สรา้ง 

319. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
หนิคลกุ สายบา้น
ชาด ม.5 ต.
เปือยใหญ ่อ.
โนนศลิา-เขต อ.
ชนบท จ.
ขอนแกน่ 

 238,000.00 224,000.00 หจก.
บา้นไผ่
ดาวเงนิ
กอ่สรา้ง 

16/06/2558 120 

320. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตี
เสรมืเหล็ก สาย
บา้นหัวฝาย ม.6 
ต.เปือยใหญ-่
บา้นผักหวาน ม.
5 ต.หนองปลา
หมอ อ.โนนศลิา 
จ.ขอนแกน่ 

 822,000.00 793,000.00 หจก.
บา้นไผ่
ดาวเงนิ
กอ่สรา้ง 

16/06/2558 120 

321. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายบา้น
นานคิม ม.3 ต.
โนนศลิา-บา้น
โนนแดงใหญ ่ม.
1 ต.โนนแดง อ.
โนนศลิา จ.
ขอนแกน่ 

 799,000.00 770,000.00 หจก.
บา้นไผ่
ดาวเงนิ
กอ่สรา้ง 

16/06/2558 120 

322. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายบา้น
หนองทุม่ ม.13 
ต.บา้นหัน-เขต
เทศบาลตําบล
โนนศลิา อ.โนน
ศลิา จ.ขอนแกน่ 

 622,000.00 598,000.00 หจก.
บา้นไผ่
ดาวเงนิ
กอ่สรา้ง 

16/06/2558 120 

323. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นโคก
กลาง ม.3 ต.คํา
แมด อ.ซําสงู-
บา้นหนองโอง 
ม.7 ต.หนองกงุ
ใหญ ่อ.กระนวน 
จ.ขอนแกน่ 

 500,000.00 484,000.00 หจก.
ดสีคัพเว
อรี ่

16/06/2558 120 

324. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นโสก
ขาแกว้ ม.3 ต.
หว้ยเตย-บา้น
ดงซํา ม.7 ต.
บา้นโนน อ.ซํา
สงู จ.ขอนแกน่ 

 500,000.00 484,000.00 หจก.
ดสีคัฟเว
อรี ่

16/06/2558 120 
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325. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นโคก
ใหม ่ม.6 ต.บา้น
โนน-ทางหลวง
ชนบท สายบา้น
คอกค ีอ.น้ํา
พอง-บา้นกดุทงิ 
อ.ซําสงู จ.
ขอนแกน่ 

 1,460,000.00 730,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

17/07/2558 120 

326. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายบา้น
แกง้ครอ้ ม.2 ต.
นาแพง-ทาง
หลวงแผน่ดนิ
หมายเลข 229 
อ.โคกโพธิไ์ชย 
จ.ขอนแกน่ 

 400,000.00 387,000.00 หจก.
โพธิพ์ยา
คอน
สตรัคชัน่ 

15/05/2558 120 

327. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้น
ซบัแดง ม.5 ต.
ซบัสมบรูณ์-บา้น
โนนคณู ม.6 ต.
บา้นโคก อ.โคก
โพธิไ์ชย จ.
ขอนแกน่ 

 700,000.00 675,000.00 หจก.
โพธิพ์ยา
คอน
สตรัคชัน่ 

15/05/2558 120 

328. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้น
นาตับเตา่ ม.4 ต.
ซบัสมบรูณ์ อ.
โคกโพธิไ์ชย จ.
ขอนแกน่-ฝาย
บา้นหนองแดง 
ต.ชอ่งสามหมอ 
อ.คอนสวรรค ์จ.
ชยัภมู ิ

 700,000.00 439,400.00 หจก.อ.
รุง่เรอืง 
ขอนแกน่ 

05/06/2558 120 

329. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
สายบา้นโคก
สวา่ง ม.5 ต.เขา
นอ้ย-บา้นโคกสงู 
ม.10 ต.ในเมอืง 
อ.เวยีงเกา่ จ.
ขอนแกน่ 

 17,965,000.00 16,952,000.00 หจก.ทวี
ทรัพยส์ห
กจิ 

08/09/2558 180 

330. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
สาย ขก 2038-
บา้นถ้ําแข ้ม.8 
ต.สงเปือย อ.ภู
เวยีง-บา้นทรัพย์
เจรญิ ม.18 ต.
โนนทอง  
 

 16,785,000.00 15,581,000.00 หจก.ทวี
ทรัพยส์ห
กจิ 

08/07/2558 180 
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331. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ซอ่มแซม
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
สายทางหลวง 
ขก 4021-บา้น
โปรง่สังข ์ม.6 ต.
หวา้ทอง(สาย 
ขก 1023 บา้น
หัน-โคกกลาง) 
อ.ภเูวยีง จ.
ขอนแกน่ 

 18,509,000.00 18,395,000.00 หา้ง
หุน้สว่น
ทวทีรัพย์
สหกจิ 

23/02/2558 120 

332. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ซอ่มแซม
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
สายทางหลวง
ชนบท 4021-
แหลง่ทอ่งเทีย่ว
พัทยา 2 บา้น
หนองกงุเซนิ ม.1 
ต.หนองกงุเซนิ 
อ.ภเูวยีง จ.
ขอนแกน่ 

 9,241,000.00 9,183,000.00 หจก.ทวี
ทรัพยส์ห
กจิ 

23/02/2558 120 

333. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้น
สภุัทรา ม.20 ต.
บา้นเป็ด-ต.แดง
ใหญ ่อ.เมอืง จ.
ขอนแกน่ 

 2,084,000.00 1,220,000.00 197/255
8 

31/03/2558 120 

334. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นวังผา
ดํา ม.2 ต.วัง
สวาบ-ต.นาฝาย 
อ.ภผูามา่น จ.
ขอนแกน่ 

 3,994,000.00 2,150,000.00 หจก.พอ่
ขนุส ี

09/04/2558 120 

335. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นซําภู
ทองใต ้ม.2 ต.ภู
ผามา่น-ต.หว้ย
มว่ง อ.ภผูามา่น 
จ.ขอนแกน่ 

 3,632,000.00 3,583,000.00 หจก.พอ่
ขนุส ี

09/06/2558 180 

336. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นนาทา่
ลี ่ม.4 ต.นาฝาย-
ต.ภผูามา่น อ.ภู
ผามา่น จ.
ขอนแกน่ 

 2,435,000.00 2,402,000.00 บรษัิท 
พอ่ขนุสี
รม่เย็น
เป็นสขุ 
จํากัด 

09/06/2558 120 

337. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายบา้น
คําแกน่คณูนอ้ย 
ม.8 ต.มว่ง

 1,220,000.00 666,000.00 183 / 
2558  

23/03/2558 120 



- 118 - 

  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
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ใส อ.น้ําพอง จ.
ขอนแกน่ 

338. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
ลกูรัง บา้นหนอง
ครูอง ม.7 ต.
ลอมคอม อ.พล-
บา้นบะแหบ ม.
10 ต.กา้นเหลอืง 
อ.แวงนอ้ย จ.
ขอนแกน่ 

 1,400,000.00 650,000.00 หจก.บรูะ
พันธ์
กอ่สรา้ง 

08/05/2558 120 

339. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้น
นาเสยีว ม.5 ต.
สระแกว้ อ.เปือย
นอ้ย-ทางหลวง
ทอ้งถิน่ สายบา้น
เปือยนอ้ย-บา้น
หนองบัวลอง อ.
หนองสองหอ้ง 
จ.ขอนแกน่ 

 1,375,000.00 700,000.00 หจก.ภ
วนิท์
กอ่สรา้ง 

23/02/2558 120 

340. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายบา้น
โคกกลาง ม.6 
ต.โนนสมบรูณ์ 
อ.เขาสวนกวาง 
จ.ขอนแกน่-อ.
โนนสะอาด จ.
อดุรธาน ี

 2,000,000.00 1,945,000.00 หจก.ส.
ธนการ 

23/03/2558 180 

341. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้น
คําป่ากอ่ ม.3 ต.
โนนสมบรูณ์ อ.
เขาสวนกวาง จ.
ขอนแกน่-ต.
หนองกงุศร ีอ.
โนนสะอาด จ.
อดุรธาน ี

 1,202,000.00 570,000.00 หจก.ส.
ธนการ 

23/03/2558 180 

342. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมถนน
ลกูรัง สายบา้น
โคกกลาง ม.6 
ต.โนนสมบรูณ์ 
อ.เขาสวนกวาง 
จ.ขอนแกน่-ต.
หนองกงุศร ีอ.
โนนสะอาด จ.
อดุรธาน ี

 854,000.00 804,000.00 หจก.ส.
ธนการ
ขอนแกน่ 

04/02/2558 120 

343. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายบา้น
หนองเม็ก ม.1 
ต.หนองเม็ก-
บา้นสําโรง ม.1 

 606,000.00 584,000.00 หจก. เค 
โอ บ ี
คอนส ์

04/06/2558 120 
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ต.สําโรง อ.
หนองสองหอ้ง 
จ.ขอนแกน่ 

344. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
สายบา้นกดุหวา้ 
ม.9 ต.ดอนดู ่อ.
หนองสองหอ้ง 
จ.ขอนแกน่-ทาง
หลวงชนบทสาย 
อ.หนองสอง
หอ้ง-อ.นาเชอืก 
จ.มหาสารคาม 

 6,900,000.00 6,670,000.00 หจก.ทวี
ทรัพยส์ห
กจิ 

08/09/2558 120 

345. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
บา้นหนองหวา้ 
ม.7 ต.หนอง
เขยีด-ต.วังหนิ
ลาด อ.ชมุแพ จ.
ขอนแกน่ 

 1,996,000.00 1,940,000.00 หจก.ท.ี
ว.ีพ.ีการ
โยธา 

24/04/2558 120 

346. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมลาด
ยางแบบผวิเรยีบ 
บา้นวังยาวใหญ ่
ม.4 ต.นาหนอง
ทุม่ อ.ชมุแพ-ต.
หว้ยมว่ง อ.ภผูา
มา่น จ.ขอนแกน่ 

 1,993,000.00 1,977,000.00 หจก.ท.ี
ว.ีพ.ีการ
โยธา 

19/02/2558 120 

347. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุผวิจราจร
(ลาดยางแบบโอ
เวอรเ์ลย)์สาย
บา้นโนนอดุม ม.
6,7 ต.โนนอดุม 
อ.ชมุแพ จ.
ขอนแกน่-ทาง
หลวงแผน่ดนิ
หมายเลข 12 

 2,000,000.00 1,987,000.00 หจก.ท.ี
ว.ีพ.ีการ
โยธา 

19/02/2558 120 

348. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นหนอง
น้ําใส ม.1 ต.
หนองน้ําใส-ต.
ในเมอืง อ.บา้น
ไผ ่จ.ขอนแกน่ 

 1,999,000.00 1,203,000.00 179/255
8 

20/03/2558 120 

349. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปปรับปรงุ
ซอ่มแซม
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
สายบา้นสําราญ
นอ้ย ม.2 ต.โนน
ธาต-ุบา้นหนอง
กงุ ม.2 ต.
หันโจด อ.หนอง
สองหอ้ง จ.
ขอนแกน่ 

 4,000,000.00 3,930,000.00 หจก.
บา้นไผ่
ธนทรัพย ์

03/03/2558 120 
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350. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายขา้ง
บงึซองแมว บา้น
โคกไมง้าม ม.1 
ต.ศรสีขุ-ทาง
หลวงแผน่ดนิ
หมายเลข 228 
อ.สชีมพ ูจ.
ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 1,781,000.00 หจก.ท.ี
ว.ีพ.ีการ
โยธา 

23/03/2558 120 

351. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง 
สายบา้นตาด ม.
5 ต.ซํายาง-ต.ภู
หา่น อ.สชีมพ ูจ.
ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 1,942,000.00 หจก.ท.ี
ว.ีพ.ีการ
โยธา 

23/03/2558 120 

352. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมผวิ
จราจร
ถนนลาดยาง 
สายบา้นโนน
งาม-บา้นโสกนา
ด ีขก 4107 อ.
โคกโพธิไ์ชย จ.
ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 1,977,000.00 หจก.ท.ี
ว.ีพ.ีการ
โยธา 

20/02/2558 120 

353. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก บา้นป่า
แดง ม.5 ต.คอน
ฉมิ-ทางหลวง
แผน่ดนิ
หมายเลข 2199 
อ.แวงใหญ ่จ.
ขอนแกน่ 

 1,999,000.00 1,080,000.00 หจก.
เทพย์
ทัศน์
แอสเซท 

24/06/2558 120 

354. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ซอ่มแซม
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
สาย ขก 5033 
แยกทางหลวง
ชนบท ขก 
4003-บา้นนาคํา 
อ.น้ําพอง จ.
ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 1,963,000.00 หจก. ท.ี 
ว.ี พ.ี 
การโยธา  

19/02/2558 120 

355. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
บา้นนาคอ้ ม.6 
ต.เขาสวนกวาง-
ถนนมติรภาพ อ.
เขาสวนกวาง จ.
ขอนแกน่ 

 1,997,000.00 1,947,000.00 บรษัิท 
ขนุพล
พัฒนาก
าร จํากัด 

30/04/2558 120 

356. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
สายบา้นหนอง
หัวชา้ง ม.8 ต.
โคกสําราญ-ทาง

 2,000,000.00 1,904,000.00 หจก.ท.ี
ว.ีพ.ีการ
โยธา 

23/03/2558 120 
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ขอนแกน่ 

357. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้ง
ถนนลาดยาง
แบบผวิเรยีบ 
สายบา้นลอม
คอม ม.8 ต.ลอม
คอม อ.พล จ.
ขอนแกน่-ทาง
หลวงแผน่ดนิ
หมายเลข 2065 

 2,000,000.00 1,289,000.00 บรษัิท 
อําพน
วศิวกรรม 
จํากัด 

28/05/2558 120 

358. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ซอ่มปะผวิจราจร
ถนนลาดยาง
แบบ COLD MIX 

 5,000,000.00 3,928,530.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

359. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับเกรดผวิ
จราจรถนนลกูรัง
หรอืถนนหนิคลกุ 

 4,200,000.00 4,200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 12 

360. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

คนพันธุใ์หม ่ขับ
ขีป่ลอดภัยมวีนัิย
จราจร 

 350,000.00 350,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

361. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ชาวประชารว่มใจ 
หา่งไกลจาก
อบัุตเิหต ุ

 800,000.00 800,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

362. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

สัมมนาการมสีว่น
รว่มในการพัฒนา
สถานขีนสง่
ผูโ้ดยสาร 

 150,000.00 150,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

363. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ฝึกอบรมเชงิ
ปฏบัิตกิารขับขี่
ปลอดภัย
เสรมิสรา้งวนัิย
จราจรอําเภอ
เมอืง 

 4,050,000.00 1,516,365.00 บรษัิท 
ไอด ี
ไดรฟ์เวอ
ร ์จํากัด 

15/06/2558 107 

364. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

สง่เสรมิ
ประสทิธภิาพการ
ปฏบัิตงิานและ
การใหบ้รกิาร
สถานขีนสง่
ผูโ้ดยสาร 

 250,000.00 250,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

365. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

เสรมิสรา้ง
มาตรการความ
ปลอดภัยใน
สถานขีนสง่
ผูโ้ดยสาร 

 150,000.00 150,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

11/06/2558 120 

366. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

จัดระบบจราจร
ภายในสถานี
ขนสง่ผโ้ดยสาร 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

12/06/2557 120 

367. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ชาวแวงนอ้ย
ปลอดภัยมวีนัิย 
ถกูกฎจราจร 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

368. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

รูท้ันกฎ ลด
อบัุตเิหต ุใสใ่จ 
 

 350,000.00 350,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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เพือ่นรว่มทาง 
อําเภออบุลรัตน ์

369. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งอาคารที่
พักผูโ้ดยสาร 
สถานขีนสง่
ผูโ้ดยสารจังหวัด
ขอนแกน่ แหง่ที ่
3(หลังที ่2) 

 46,000,000.00 45,810,000.00 บ.ขก.ค
วอลติี้
คอนกรตี 
จก. 

16/01/2558 360 

370. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมหอ้งน้ํา
ภายในสถานี
ขนสง่ผูโ้ดยสาร
อําเภอชมุแพ 
จังหวัดขอนแกน่ 

 300,000.00 294,000.00 หจก.วงศ์
ดเีซล 

12/01/2558 120 

371. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมหอ้งน้ํา
ภายในสถานี
ขนสง่ผูโ้ดยสาร 
อําเภอบา้นไผ ่จ.
ขอนแกน่ 

 350,000.00 349,000.00 รา้น 
ส.วรตุม์
กอ่สรา้ง 

09/01/2558 120 

372. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุ
ซอ่มแซมหอ้งน้ํา
ภายในสถานี
ขนสง่ผูโ้ดยสาร
อําเภอภเูวยีง จ.
ขอนแกน่ 

 380,000.00 380,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

18/09/2558 120 

373. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

เพิม่ประสทิธภิาพ
การจัดเก็บภาษี
คา้งชําระ
(อดุหนุน
สํานักงานขนสง่
จังหวัดขอนแกน่) 

 632,000.00 632,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

374. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ถางป่าและตัด
วัชพชืสองขา้ง
ทางถนนลาดยาง 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

375. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัด
ขอนแกน่ 

 2,800,000.00 2,509,920.33 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

376. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

สง่เสรมิสรา้ง
มาตรการความ
ปลอดภัยทาง
ถนน 

 1,000,000.00 97,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

377. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

คนรุน่ใหมรู่ท้ันสา
ธารณภัย 

 250,000.00 250,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

378. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

กอ่สรา้งราง
ระบายน้ํา
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กรางย(ูระบบ
แรงดงึ)สายบา้น
โนนตุน่ ม.15 ต.
เมอืงเกา่-เขต
เทศบาลนคร
ขอนแกน่ อ.เมอืง 
จ.ขอนแกน่ 

 674,000.00 654,000.00 230/255
8 

13/05/2558 120 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
379. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุภมูทิัศน์
ภายในสนามกฬีา
จังหวัดขอนแกน่ 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

380. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ตดิตัง้อปุกรณ์
ป้องกันนกพริาบ 
อัฒจันทรส์ระวา่ย
น้ําสนามกฬีา
จังหวัดขอนแกน่ 

 350,000.00 277,301.20 บรษัิท
เทคโน-
เบริด์ 
จํากัด 

01/10/2557 120 

381. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุระบบน้ํา
สาธารณูปโภค
ตําบลคอนฉมิ
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
คอนฉมิ อ.แวง
ใหญ)่ 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

382. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

ปรับปรงุระบบน้ํา
สาธารณูปโภค
ตําบลโนนสะอาด
(อดุหนุนองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
โนนสะอาด อ.
แวงใหญ)่ 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

383. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาเมอืง
และชมุชน 

จัดทําผังเมอืง
รวมจังหวัด
ขอนแกน่ 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

384. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

กอ่สรา้งระบบ
กระจายน้ําแบบ
ทอ่เพือ่
การเกษตร บา้น
จอมศร ีม.2 ต.
หนองเขยีด-ต.
โนนสะอาด อ.
ชมุแพ จ.
ขอนแกน่ 

 541,000.00 470,000.00 หจก.
ดสีคัพเว
อรรี ่

04/09/2558 120 

385. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

กอ่สรา้งระบบ
กระจายน้ําแบบ
ทอ่เพือ่
การเกษตร บา้น
ธาต ุม.4 ต.
หนองเขยีด-ต.
โนนสะอาด อ.
ชมุแพ จ.
ขอนแกน่ 

 541,000.00 491,000.00 หจก.
ดสีคัพเว
อรรี ่

04/09/2558 120 

386. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

สนับสนุนสง่เสรมิ
และพัฒนาการ
ทอ่งเทีย่ว 

 8,300,000.00 8,300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

387. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

พัฒนาบา้นชกีก
คอ้ ม.7,13 ต.
เมอืงเพยี อ.บา้น
ไผ ่จ.ขอนแกน่ 
เป็นหมูบ่า้น
โฮมสเตย ์

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

388. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

จัดทําสือ่ 
รายการ 
ประชาสัมพันธ์
ขอ้มลูแหลง่

 0.00 0.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

30/09/2558 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
ทอ่งเทีย่วจังหวัด
ขอนแกน่ 

389. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

สง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วโดย
ชมุชน 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

390. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

จัดงานขอนแกน่
ไบคว์คี ครัง้ที ่7 
(อดุหนุนสมาคม
ธุรกจิการ
ทอ่งเทีย่วจังหวัด
ขอนแกน่) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

391. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

จัดอบรม
ภาษาตา่งประเท
ศ(อดุหนุน
สมาคมธุรกจิการ
ทอ่งเทีย่วจังหวัด
ขอนแกน่) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

392. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ดา้นการ
ทอ่งเทีย่วจังหวัด
ขอนแกน่
(อดุหนุนสมาคม
ธุรกจิการ
ทอ่งเทีย่วจังหวัด
ขอนแกน่) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

393. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

ขยายเขตไฟฟ้าสู่
แหลง่ทอ่งเทีย่ว
ผาเกิง้(อดุหนุน
สํานักงานการ
ไฟฟ้าสว่น
ภมูภิาค อําเภอ
ชมุแพ) 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

394. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

สรา้งเสรมิอาชพี
เพิม่รายได ้
สําหรับกลุม่สตรี
อําเภอบา้นไผ ่

 400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

395. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

พัฒนาศักยภาพ
กลุม่สตรอํีาเภอ
เมอืง 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

396. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

โครงการ 1 
อําเภอ 1 หมูบ่า้น 
เศรษฐกจิ
พอเพยีง 

 800,000.00 800,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

397. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

โครงการสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชพีแบบ
เศรษฐกจิ
พอเพยีง 

 82,710,000.00 82,710,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

398. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

สง่เสรมิอาชพี
กลุม่ทอผา้มัดหมี ่
ทอเสือ่ อําเภอ
กระนวน 
 

 30,000.00 30,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

07/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
399. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมสง่เสรมิการ
ทําผลติภัณฑใ์น
ครัวเรอืน อําเภอ
กระนวน 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

400. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมสง่เสรมิ
อาชพีทางเลอืก
ตามแนวทาง
เศรษฐกจิ
พอเพยีง อําเภอ
เขาสวนกวาง 

 550,000.00 550,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

401. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมพัฒนา
อาชพี และ
คณุภาพชวีติตาม
แนวทาง
เศรษฐกจิ
พอเพยีง อําเภอ
โคกโพธิไ์ชย 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

402. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมสง่เสรมิ
อาชพีระยะสัน้
การทํา
ผลติภัณฑใ์น
ครัวเรอืนอําเภอ
ชนบท 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

403. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

โครงการ
ขับเคลือ่น
เศรษฐกจิ
พอเพยีงในเขต
อําเภอพล 

 900,000.00 900,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

404. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมสง่เสรมิ
และพัฒนาอาชพี
ของชมุชนตาม
แนวทาง
เศรษฐกจิ
พอเพยีง อําเภอ
บา้นไผ ่

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

405. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมสง่เสรมิการ
พัฒนาเศรษฐกจิ 
เพือ่ความมั่นคง
ของครอบครัว 
อําเภอเมอืง 

 1,500,000.00 1,500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

406. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมสง่เสรมิ
และพัฒนา
คณุภาพ
ผลติภัณฑใ์น
ครัวเรอืนตาม
แนวเศรษฐกจิ
พอเพยีง อําเภอ
หนองสองหอ้ง 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

407. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

สรา้งอาชพีเสรมิ
เพิม่รายไดเ้พือ่
ยกระดับฝีมอืและ
คณุภาพชวีติกลุม่
สตรอํีาเภอชมุแพ
(อดุหนุนสํานัก 
งานพัฒนาชมุชน
อําเภอชมุแพ) 

 150,000.00 150,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
408. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

เพิม่ศักยภาพการ
พัฒนากลุม่สตรี
จังหวัดขอนแกน่
(อดุหนุน
สํานักงานพัฒนา
ชมุชน จังหวัด
ขอนแกน่) 

 3,000,000.00 3,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

409. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

โครงการ
ฝึกอบรม
เกษตรกรตาม
แนวพระราชดําร ิ
อําเภอชมุแพ 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

410. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

เพิม่พนูศักยภาพ
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี
หมูบ่า้น 
คณะกรรมการ
กองทนุพัฒนา
บทบาทสตรแีละ
สมาชกิกองทนุ
พัฒนาบทบาท
สตรหีมูบ่า้น
(อดุหนุน
สํานักงานพัฒนา
ชมุชนอําเภอบา้น
แฮด) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

411. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ
หมูบ่า้น ประจําปี 
2558 (อดุหนุน
สํานักงานพัฒนา
ชมุชนอําเภอภู
เวยีง) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

412. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

โครงการ
ฝึกอบรมสง่เสรมิ
อาชพีการถนอม
และแปรรปู
อาหารตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีง อําเภอ
โนนศกิลา 

 600,000.00 600,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

413. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

เพิม่ศักยภาพการ
พัฒนากลุม่สตรี
อําเภอภเูวยีง
(อดุหนุน
สํานักงานพัฒนา
ชมุชนอําเภอภู
เวยีง) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

414. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

โครงการอบรม
สง่เสรมิการทํา
เกษตรอนิทรยี ์
อําเภอเมอืง 

 250,000.00 250,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

415. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

เพิม่ศักยภาพการ
พัฒนากลุม่สตรี
อําเภอมัญจาครีี
(อดุหนุน

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
สํานักงานพัฒนา
ชมุชนอําเภอ
มัญจาครี)ี 

416. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

เพิม่ศักยภาพ
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี
หมูบ่า้น(อดุหนุน
สํานักงานพัฒนา
ชมุชนอําเภอ
หนองเรอื) 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

417. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

พัฒนาคณุภาพ
ผลติภัณฑ ์
OTOP (อดุหนุน
กลุม่แปรรปู
อาหารบา้นหอย-
บา้นดอน อําเภอ
ชมุแพ) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

418. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

สนับสนุน
ชว่ยเหลอืเด็ก/
สตร ีเยาวชน 
คนชรา 
ผูด้อ้ยโอกาส
และคนพกิาร 

 1,750,000.00 1,750,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

419. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

โครงการพัฒนา
ผูนํ้าชมุชน
เศรษฐกจิ
พอเพยีงอําเภอ
กระนวน 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2558 0 

420. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

กอ่สรา้งทีอ่ยู่
อาศัยใหก้ับ
ผูด้อ้ยโอกาส 

 400,000.00 367,900.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

08/09/2557 120 

421. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

สง่เสรมิการใช ้
ภมูปัิญญาไทย
โดยใชส้มนุไพร
ไทย 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

422. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

จา้งนักเรยีน 
นักศกึษาทํางาน
ชว่งปิดภาคเรยีน 

 600,000.00 600,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

423. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

โครงการ
ฝึกอบรมสง่เสรมิ
อาชพีการเพาะ
เห็ดตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง อําเภอ
โนนศลิา 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

424. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

ฝึกอบรมสง่เสรมิ
อาชพีการเลีย้ง
ไกไ่ขต่าม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีง 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

425. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

สง่เสรมิอาชพี
ปลกูผักปลอดภัย 
อําเภอบา้นไผ ่

 400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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426. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมการปลกู
และแปรรปูฟัก
ขา้ว อําเภอ
หนองสองหอ้ง 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

427. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมพัฒนา
ศักยภาพดา้น
การเกษตร
อําเภอเขาสวน
กวาง 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

428. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

สง่เสรมิและ
พัฒนาศักยภาพ
สนิคา้การเกษตร 
อําเภอหนองสอง
หอ้ง 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

429. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมสง่เสรมิการ
ผลติสนิคา้
เกษตรปลอดภัย
อําเภอโคกโพธิ์
ไชย 

 250,000.00 250,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

430. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมพัฒนา
ศักยภาพการ
ผลติการเกษตร
ปลอดสารเคม ี
อําเภอชนบท 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

431. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพการ
ผลติสนิคา้
เกษตร อําเภอ
บา้นไผ ่

 656,000.00 656,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

432. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมสง่เสรมิ
และพัฒนาอาชพี
ทางการเกษตร 
อําเภอเมอืง 

 3,150,000.00 3,150,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

433. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมเกษตร
ปลอดภัยกา้ว
ไกลสูอ่นิทรยี ์
อําเภออบุลรัตน ์

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

434. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมพัฒนา
ศักยภาพดา้นปศุ
สัตว ์อําเภอน้ํา
พอง 

 450,000.00 450,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

435. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมเพิม่
ประสทิธภิาพการ
เลีย้งสัตว ์อําเภอ
เมอืง 

 250,000.00 250,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

436. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมเพิม่
ประสทิธภิาพ
ดา้นการประมง 
อําเภอชนบท 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

437. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมและศกึษา
ดงูานตามแนว
พระราชดําร ิ
อําเภอชนบท 
 

 237,000.00 237,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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438. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมและศกึษา
วถิชีวีติตาม
แนวทาง
เศรษฐกจิ
พอเพยีง อําเภอ
บา้นไผ ่

 900,000.00 900,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

439. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมสง่เสรมิการ
เรยีนรูต้ามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง อําเภอ
เมอืง 

 1,500,000.00 1,500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

440. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมและศกึษา
ดงูานแหลง่
เรยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพยีง อําเภอ
อบุลรัตน ์

 250,000.00 250,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

441. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมสง่เสรมิ
อาชพีการเลีย้ง
สัตวใ์นพืน้ที่
อําเภอพล 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

442. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมสง่เสรมิ
และพัฒนาอาชพี
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีง อําเภอ
เป่ือยนอ้ย 

 350,000.00 350,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

443. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมสง่เสรมิการ
พัฒนารายได ้
แบบเศรษฐกจิ
พอเพยีง อําเภอ
พล 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

444. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมสง่เสรมิ
อาชพีการเพาะ
เห็น อําเภอเขา
สวนกวาง 

 550,000.00 550,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

445. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมสง่เสรมิการ
เพาะเห็นและการ
แปรรปูอําเภอ
บา้นไผ ่

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

446. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

อบรมทักษะการ
เพาะเห็ด และ
พัฒนาสูก่า้รคา้ 
อําเภอเมอืง 

 1,150,000.00 1,150,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

447. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
เกษตรหมูบ่า้น
(อดุหนุน
สํานักงานเกษตร
อําเภอกระนวน) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

448. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

เสรมิสรา้งความ
เขม้แข็งหมูบ่า้น
เศรษฐกจิ
พอเพยีง"อยูเ่ย็น
เป็นสขุ"ดเีดน่
ระดับจังหวัด 
ประจําปี 2558(

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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อดุหนุน
สํานักงานพัฒนา
ชมุชนจังหวัด
ขอนแกน่) 

449. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

ถา่ยทอดความรู ้
ดา้นการเกษตร
(อดุหนุน
สํานักงานเกษตร
อําเภอภเูวยีง) 

 110,000.00 110,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

450. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนา
เศรษฐกจิชมุชน 

ฝึกอบรมสง่เสรมิ
อาชพีการเพาะ
เห็ดหมูบ่า้น
เศรษฐกจิ
พอเพยีงตน้แบบ
(อดุหนุน
สํานักงานพัฒนา
ชมุชนอําเภอ
หนองสองหอ้ง) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

451. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ขดุลอกหนองกดุ
ตะกรา้ บา้นโคก 
หมูท่ี ่12 ตําบล
สําราญ - ตําบล
ศลิา อําเภอเมอืง 
จังหวัดขอนแกน่ 

 800,000.00 753,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

22/07/2558 120 

452. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ขดุลอกหนอง
ทามนอ้ย บา้น
โนน หมูท่ี ่1 
ตําบลโนนทอ่น 
อําเภอเมอืง - 
ตําบลทา่กระ
เสรมิ อําเภอน้ํา
พอง จังหวัด
ขอนแกน่ 

 700,000.00 645,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

28/08/2558 120 

453. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ขดุขยายอา่งเก็บ
น้ําแกง่ละวา้ บา้น
ชกีกคอ้ ม.13 ต.
เมอืงเพยี อ.บา้น
ไผ่,ต.โคก
สําราญ อ.บา้น
แฮด จ.ขอนแกน่ 

 1,994,000.00 1,994,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

13/07/2558 0 

454. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ขดุลอกลําหว้ย
ทรายขาว บา้น
ปากหว้ยฝาง หมู่
ที ่3 ตําบลวังเพิม่ 
- ตําบลสชีมพ ู
อําเภอสชีมพ ู
จังหวัดขอนแกน่ 

 500,000.00 471,000.00 หจก.ส.
พัฒน
วศิวการ
โยธา 

29/09/2558 26,122,55
8 

455. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ขดุลอกหว้ย
ทรายขาว บา้น
ลอมไผ ่หมูท่ี ่2 
ตําบลศรสีขุ - 
ตําบลวังเพิม่ 
อําเภอสชีมพ ู
จังหวัดขอนแกน่ 
 
 

 1,600,000.00 520,000.00 หจก.ชตุิ
มันต์
รุง่เรอืง 

14/05/2558 120 
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456. ยทุธศาสตรก์าร

บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ขดุลอกลําหว้ย
ลําดวน บา้น
หนองทุม่ หมูท่ี ่3 
ตําบลดอนด่ัง - 
ตําบลหนองสอง
หอ้ง อําเภอ
หนองสองหอ้ง 
จังหวัดขอนแกน่ 

 680,000.00 631,000.00 หจก.เค 
โอ บ ี
คอนส ์

08/04/2558 120 

457. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ขดุลอกลําหว้ย
ตะกั่ว บา้นหว้ย
ตะกั่ว หมูท่ี ่10 
ตําบลดอนดู ่- 
บา้นสวองเกา่ 
หมูท่ี ่4 ตําบล
หนองไผล่อ้ม 
ตําบลหนองสอง
หอ้ง อําเภอ
หนองสองหอ้ง 
จังหวัดขอนแกน่ 

 577,000.00 535,000.00 หจก.เค 
โอ บ ี
คอนส ์

08/04/2558 120 

458. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ปรับปรงุหนองน้ํา
ดอนบานไท บา้น
ดอนบานไท หมู่
ที ่2 ตําบลแวง
ใหญ ่อําเภอแวง
ใหญ ่และตําบล
หว้ยแก อําเภอ
ชนบท จังหวัด
ขอนแกน่ 

 400,000.00 373,000.00 หจก.แม่
บญุ 

20/04/2558 120 

459. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ปรับปรงุหนองน้ํา
ดงบัง บา้นดงบัง 
หมูท่ี ่4 ตําบล
คอนฉมิ และ 
ตําบลแวงใหญ ่
อําเภอแวงใหญ ่
จังหวัดขอนแกน่ 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

04/06/2558 0 

460. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ปรับปรงุหนองน้ํา
โคกสวา่ง บา้น
โคกสวา่ง หมูท่ี ่
7 ตําบลคอนฉมิ 
และ ตําบลแวง
ใหญ ่อําเภอแวง
ใหญ ่จังหวัด
ขอนแกน่ 

 400,000.00 377,000.00 หจก.แม่
บญุ 

30/03/2558 120 

461. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ขดุลอกหนองสมิ 
บา้นโนน หมูท่ี ่
1,2 ตําบลบา้น
โนน และตําบลคู
คํา อําเภอซําสงู 
จังหวัดขอนแกน่ 

 1,999,000.00 670,000.00 200/255
8 

02/04/2558 120 

462. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ขดุลอกลําหว้ย
หนามแดง บา้น
สระแกว้ หมูท่ี ่1 
ตําบลสระแกว้ 
อําเภอเปือยนอ้ย 
- ตําบลดอนดู ่ 
 
 

 1,375,000.00 274,000.00 หจก.ธ.
พัฒนา
กอ่สรา้ง 

25/02/2558 120 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
อําเภอหนองสอง
หอ้ง 
 จังหวัดขอนแกน่ 

463. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

โครงการขดุสระ
น้ําสง่เสรมิอาชพี
แบบเศรษฐกจิ
พอเพยีงในเขต
พืน้ทีอํ่าเภอชมุ
แพ จังหวัด
ขอนแกน่ 

 2,000,000.00 1,313,000.00 หจก.
สามพ ี
คอน
สตรัคชัน่ 

17/07/2558 120 

464. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

กอ่สรา้งระบบ
ประปาเพือ่
การเกษตร บา้น
โนนคอม ม.1 ต.
โนนคอม และ ต.
ภผูามา่น อ.ภผูา
มา่น จ.ขอนแกน่ 

 939,000.00 728,420.00 หจก.สห
มติร
มอเตอร ์

10/09/2558 120 

465. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ขยายทอ่สง่น้ํา
ดว้ยระบบไฟฟ้าสู่
แหลง่เกษตร 
บา้นสะอาด ม.
4,5 ต.กดุธาต ุอ.
หนองนาคํา จ.
ขอนแกน่ 

 480,000.00 477,000.00 หจก.ศรี
ธาตทุอง
ธุรกจิ 

22/04/2558 120 

466. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

เจาะบอ่บาดาล 
ในเขตอําเภอเขา
สวนกวาง 
จังหวัดขอนแกน่ 

 1,944,000.00 1,390,000.00 หจก.ส.
ธนการ
ขอนแกน่ 

21/05/2558 120 

467. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

กอ่สรา้งฝาย
เสรมิสรา้งระบบ
นเิวศนต์น้น้ํา
(Check Dam)
แบบประชาอาสา 

 800,000.00 800,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

468. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

สง่เสรมิการมี
สว่นรว่มของ
ประชาชนในการ
บรหิารจัดการ
พืน้ทีชุ่ม่น้ํา
จังหวัดขอนแกน่ 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

469. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

เยาวชนอนุรักษ์
แหลง่น้ํา 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

470. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

เยาวชนไทยใส่
ใจสิง่แวดลอ้ม 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

471. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

กอ่สรา้งฝาย
เสรมิสรา้งระบบ
นเิวศนต์น้น้ําและ
ฝายหนิทิง้ 
 
 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
แบบประชาอาสา
(Check Dam)
อําเภอกระนวน 

472. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

กอ่สรา้งฝาย
เสรมิสรา้งระบบ
นเิวศนต์น้น้ําและ
ฝายหนิทิง้แบบ
ประชาอาสา
(Check Dam)
อําเภอน้ําพอง 

 350,000.00 350,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

473. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

กอ่สรา้งฝาย
เสรมิสรา้งระบบ
นเิวศนต์น้น้ําและ
ฝายหนิทิง้แบบ
ประชาอาษา
(Check Dam)
อําเภอบา้นไผ ่

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

474. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

กอ่สรา้งฝาย
เสรมิสรา้งระบบ
นเิวศนต์น้น้ําและ
ฝายหนิทิง้แบบ
ประชาอาสา
(Check Dam)
อําเภอบา้นฝาง 

 700,000.00 700,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

475. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

พัฒนาแหลง่น้ํา 
ทําฝายปลกูแฝก
แบบมสีว่นรว่ม 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

476. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

พัฒนาแหลง่น้ํา 
ทําฝาย ปลกู
แฝกแบบมสีว่น
รว่มอําเภอภผูา
มา่น 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

477. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

อบรมอาสาสมัคร
พทิักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าตแิละสิง่แวด้ล
อมอําเภอภเูวยีง 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

478. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

กอ่สรา้ฝายกัก
เก็บน้ําเพือ่
พัฒนาป่าชมุชน 
อําเภอสชีมพ ู

 650,000.00 650,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

479. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

กอ่สรา้งฝายกัก
เก็บน้ําเพือ่
พัฒนาป่าชมุชน 
อําเภอหนองนา
คํา 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

480. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

พัฒนาแหลง่น้ํา 
ทําฝายปลกูแฝก
อําเภออบุลรัตน ์

 550,000.00 550,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

481. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ

สง่เสรมิการมี
สว่นรว่มของ

 400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 
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วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ประชาชนในการ
บรหิารจัดการน้ํา 
อําเภอเป่ือยนอ้ย 

482. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

บรหิารจัดการ
ขยะและมลพษิ
ในจังหวัด
ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

483. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

เสรมิสรา้ง
ศักยภาพชมุชน
ในการจัดการ
ขยะมลูฝอยแบบ
ครบวงจร 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

484. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

บรหิารจัดการ
ระบบกําจัดขยะ
มลูฝอยรวมแบบ
ผสมผสาน
จังหวัดขอนแกน่ 

 60,000.00 60,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

485. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

บรหิารจัดการ
ขยะอันตราย
จังหวัดขอนแกน่ 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

486. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

อบรมเสรมิสรา้ง
ศักยภาพชมุชน
ในการจัดการ
ขยะมลูฝอยแบบ
ครบวงจร อําเภอ
เขาสวนกวาง 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

487. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

เพิม่ประสทิธภิาพ
เครอืขา่ย
อาสาสมัคร
พทิักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

488. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

1 อําเภอ 1 
ชมุชนตน้แบบ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

489. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

จัดการ
สิง่แวดลอ้มและ
มลพษิใน
ครัวเรอืน อําเภอ
เมอืง 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

490. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

บรูณาการความ
รว่มมอืของ
ภาครัฐ เอกชน 
ชมุชนทอ้งถิน่ 
เพือ่การอนุรักษ์
และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรม 
ชาตแิละ 
 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
สิง่แวดลอ้มพืน้ที่
ลุม่น้ําจังหวัด
ขอนแกน่ 

491. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

จัดทําแผนและ
สรา้งชมุชน
ตน้แบบในการ
จัดการ
สิง่แวดลอ้มอยา่ง
มสีว่นรว่ม อําเภอ
บา้นไผ ่

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

492. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

อบรมสง่เสรมิการ
ใชหั้ว
เชือ้จุลนิทรยี์
ชนดิผงในการ
ยอ่ยสลายตอซงั
ฟางขา้ว เพือ่ลด
ปัญหามลภาวะ
เป็นพษิและ
สิง่แวดลอ้ม
อําเภอโคกโพธิ์
ไชย 

 2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

493. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

อบรมสง่เสรมิการ
ใชหั้ว
เชือ้จุลนิทรยี์
ชนดิผงในการ
ยอ่ยสลายตอซงั
ฟางขา้ว เพือ่ลด
ปัญหามลภาวะ
เป็นพษิและ
สิง่แวดลอ้ม
อําเภอพระยนื 

 2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

494. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

สง่เสรมิการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนือ่งมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา 
สยามบรมราช
กมุาร ี

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

495. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ชมุชนตน้แบบ
การพัฒนาอยา่ง
ย่ังยนื 

 2,850,000.00 2,850,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

496. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

พัฒนาชมุชน
ตน้แบบฟ้ืนฟปู่า
ชมุชนจังหวัด
ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

497. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
 

คนืป่าสูช่มุชน 
อําเภอเขาสวน
กวาง 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
498. ยทุธศาสตรก์าร

บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

พัฒนาป่าพืน้บา้น
แหลง่อาหาร
ชมุชน อําเภอ
โคกโพธิไ์ชย 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

499. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

พัฒนาป่าพืน้บา้น
แหลง่อาหาร
ชมุชน อําเภอซํา
สงู 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

500. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

คนืป่าสูช่มุชน 
อําเภอน้ําพอง 

 800,000.00 800,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

501. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

คนืป่าสูช่มุชน 
อําเภอโนนศลิา 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

502. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

พัฒนาป่าพืน้บา้น
แหลง่อาหาร
ชมุชน อําเภอพล 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

503. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

สง่เสรมิการ
อนุรักษ์พลังงาน
และสิง่แวดลอ้ม 
อําเภอหนองเรอื 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

504. ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

เพิม่ประสทิธฺภิาพ
ทรัพยากรและ
พลังงาน อําเภอ
หนองสองหอ้ง 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

505. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

ปรับปรงุระบบ
ฐานขอ้มลูบคุคล
ขององคก์าร
บรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่ 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

05/08/2558 0 

506. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

อบรมสัมมนา
ดา้นการ
ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
เพือ่คนทัง้มวล  
( Universal 
Design ) 

 200,000.00 48,900.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

14/07/2558 30 

507. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัด
ขอนแกน่ 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

508. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

จัดทําฐานขอ้มลู
สารสนเทศ
ภมูศิาสตรเ์พือ่
การพัฒนา

 150,000.00 150,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัด
ขอนแกน่ 

509. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่
ชว่ยในการ
ประมาณราคาคา่
กอ่สรา้งโครงการ
ขององคก์าร
บรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่ 

 150,000.00 150,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

26/08/2558 0 

510. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

จัดกจิกรรม
สัปดาห์
วทิยาศาสตร์
แหง่ชาต ิ
ประจําปี 2558 
(อดุหนุนศนูย์
วทิยาศาสตรเ์พือ่
การศกึษา
ขอนแกน่) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

511. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

คา่ใชจ้่ายในการ
จัดสัมมนาทาง
วชิาการดา้นงาน
นติกิรทอ้งถิน่
และเครอืขา่ย
คณะกรรมการ
สอบสวนทาง
วนัิยพนักงาน
สว่นทอ้งถิน่ 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

512. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

อบรมสัมมนา
เครอืขา่ยชา่ง
ทอ้งถิน่จังหวัด
ขอนแกน่ 

 200,000.00 198,056.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

06/05/2558 0 

513. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

ฝึกอบรมสัมมนา  5,000,000.00 5,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

514. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

หนังสอืพมิพ ์
และวารสาร 

 80,000.00 80,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

515. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

ออกหน่วยบรกิาร
ประชาชน
เคลือ่นที ่

 400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

516. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

ประเมนิ
ขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการ
ศกึษาเพือ่ใหม้ี
หรอืเลือ่นวทิย
ฐานะ 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

517. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

ออกตรวจสอบ
การปฏบัิตงิาน 
ดา้นการเงนิการ
บัญช ีการพัสด ุ

 0.00 0.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
ของโรงเรยีนใน
สังกัดองคก์าร
บรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่ 

518. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

ฝึกอบรมสัมมนา  6,000,000.00 6,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

519. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

พัฒนาการ
ทํางานเป็นทมี 

 0.00 0.00 อขจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

520. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

พัฒนาศักยภาพ
ของขา้ราชการ
ถา่ยโอน 

 0.00 0.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

30/09/2558 0 

521. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

เปิดเวที
ประชาคมและ
การมสีว่นรว่ม
ของประชาชนใน
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

 3,300,000.00 3,300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

522. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

สานสัมพันธ ์
อบจ.ขอนแกน่ 
กับสือ่มวลชน
จังหวัดขอนแกน่ 

 600,000.00 600,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

523. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

สนับสนุนการ
ดําเนนิงานของ
คณะกรรมการ
สภา อบจ.
ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

16/07/2558 0 

524. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

เลอืกตัง้สมาชกิ
สภาองคก์าร
บรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่
และผูบ้รหิาร 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

525. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

อบรมสัมมนา
ผูนํ้าทอ้งถิน่ 

 2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

526. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

ประชาสัมพันธ์
เผยแพรก่าร
ดําเนนิงานของ
องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัด
ขอนแกน่
(โฆษณาและ
เผยแพร)่ 

 4,700,000.00 4,700,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

527. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

ตดิตามและ
ประเมนิผล
แผนพัฒนา 
อบจ.ขอนแกน่ 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

528. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร

จัดทํา
แผนพัฒนาสามปี 
 

 135,000.00 135,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
จัดการทีด่ ี (2559-561) 

ของ อบจ.
ขอนแกน่และ
แผนพัฒนาสามปี
เพิม่เตมิ 
 (2559-2561) 

529. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

จัดทําแผนการ
ดําเนนิงาน
ประจําปี 2558 
ของ อบจ.
ขอนแกน่ และ
แผนดําเนนิงาน
เพิม่เตมิ 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

530. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

พัฒนาศนูย์
เครอืขา่ยเพือ่
แกไ้ขปัญหาและ
สง่เสรมิการมี
สว่นรว่มในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

531. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

สัมมนาเชงิ
ปฏบัิตกิาร
ทบทวนกรอบ
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาของ 
อปท.ในเขต
จังหวัดขอนแกน่ 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

532. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

สัมมนา
คณะกรรมการ
ประสาน
แผนพัฒนา
ทอ้งถิน่จังหวัด
ขอนแกน่ 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

533. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

ประชมุเชงิ
ปฏบัิตกิาร
ทบทวนแผน
ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาองคก์าร
บรหิารสว่น
จังหวัดขอนแกน่
(พ.ศ.2558-
2561) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

534. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

สง่เสรมิความ
สงบเรยีบรอ้ย
และความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยส์นิ 

 800,000.00 800,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

535. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

สง่เสรมิความ
สงบเรยีบรอ้ย 
หลักสตูร 
"อาสาสมัคร
ป้องกันภัยใน
ชมุชน" 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

536. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

สง่เสรมิความ
สงบเรยีบรอ้ย 
และรักษาความ
ปลอดภัยในชวีติ

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
และทรัพยส์นิ
ของประชาชนใน
ทอ้งถิน่ 

537. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

สง่เสรมิความ
สงบเรยีบรอ้ย
และพัฒนา
ทอ้งถิน่อยา่ง
ย่ังยนื 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

538. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

สง่เสรมิความ
สงบเรยีบรอ้ย
และพัฒนา
ทอ้งถิน่ภายใน
เขตอําเภอเมอืง
ขอนแกน่ 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

09/01/2558 0 

539. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

สง่เสรมิความ
สงบเรยีบรอ้ย
และป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรมใน
ทอ้งถิน่ 

 800,000.00 800,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

540. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

เสรมิสรา้งความ
เขม้แข็งในการ
รักษาความสงบ
เรยีบรอ้ยและรวม
พลังป้องกันภัย
ในชมุชน 

 250,000.00 250,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

541. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

เพิม่ศักยภาพ
ผูนํ้าชมุชนเพือ่
การพัฒนา
ทอ้งถิน่อยา่ง
ย่ังยนื 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

542. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

พัฒนาศักยภาพ
ผูนํ้าชมุชนในการ
รักษาความสงบ
เรยีบรอ้ยและ
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีติ
และทรัพยส์นิ 

 800,000.00 800,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

543. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

สรา้งจติสํานกึ
ปกป้องสถาบัน
สมานฉันทค์น
ทอ้งถิน่ 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

544. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

สง่เสรมิวถิชีวีติ
แบบ
ประชาธปิไตย
เพือ่สรา้งความ
ปรองดอง
สมานฉันท ์

 1,600,000.00 1,600,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

545. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

อบรมผูนํ้านําการ
เปลีย่นแปลง
ทอ้งถิน่ 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

546. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

สง่เสรมิความ
สงบเรยีบรอ้ย
และพัฒนา
ทอ้งถิน่ภายใน

 200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
เขตอําเภอบา้น
แฮด(อดุหนุน
สถานตํีารวจภธูร
บา้นแฮด) 

547. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

เพิม่ประสทิธภิาพ
กํานันผูใ้หญบ่า้น 
ในการบรูณาการ
มาตรการรักษา
ความเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยและ
พัฒนาทอ้งถิน่
จังหวัดขอนแกน่
(อดุหนุนทีทํ่า
การปกครอง
จังหวัดขอนแกน่) 

 1,200,000.00 1,200,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

548. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

เสรมิสรา้ง
หมูบ่า้นชมุชนใน
การรักษาความ
สงบเรยีบรอ้ย
อยา่งย่ังยนื
(อดุหนุนสถานี
ตํารวจภธูรพล) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

549. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

พัฒนาศักยภาพ
จังหวัดขอนแกน่ 
สูก่ารเป็นจังหวัด
ปกครองตนเอง
(อดุหนุนมลูนธิิ
น้ําและคณุภาพ
ชวีติ) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

550. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

เงนิสมทบ
กองทนุบําเหน็จ
บํานาญ 

 28,174,300.00 28,174,300.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

551. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

เงนิสํารองจ่าย  52,300,000.00 52,300,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 360 

552. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

รายจ่ายตามขอ้
ผกูพัน 

 2,284,000.00 2,284,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

553. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

เงนิประกันสังคม  2,303,900.00 2,303,900.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

554. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

บรหิารจัดการ 
การคลัง อบจ.
ขอนแกน่ 

 316,167,800.0
0 

316,167,800.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

555. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี
 
 

คา่ตอบแทน  66,286,800.00 66,286,800.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
556. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

คา่จา้ง  9,281,900.00 9,281,900.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

557. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

เงนิเพิม่และเงนิ
รางวัล 

 91,993,400.00 91,993,400.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

558. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

เพิม่ประสทิธภิาพ
การปฏบัิตงิาน
และใหบ้รกิาร
ประชาชน 

 51,490,100.00 51,490,100.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

559. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

บรหิารจัดการ
ดา้น
สาธารณูปโภค 

 13,100,000.00 7,559,957.18 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

560. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

สวัสดกิาร
ขา้ราชการและ
ลกูจา้ง 

 6,180,900.00 6,180,900.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

561. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

เบีย้ประชมุ 
สมาชกิสภา
องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัด
ขอนแกน่ 

 110,000.00 110,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

21/01/2558 0 

562. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

คา่เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ
จัดทํา
แผนพัฒนา
องคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัด
ขอนแกน่ 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

563. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

คา่รับรองและพธิี
การ 

 900,000.00 900,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

564. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

คา่ธรรมเนยีม  1,030,000.00 1,030,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

565. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

คา่ใชจ้่ายงานรัฐ
พธิ ี

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

566. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

สง่ใชเ้งนิกู ้
กองทนุสะสม
ของ อบจ.(ก.
ส.อ.) 

 13,700,200.00 13,700,200.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 0 

567. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี
 
 

สง่ใชเ้งนิกู ้
ธนาคารกรงุไทย 
จํากัด 

 110,000,000.0
0 

100,204,570.38 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 12 
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  ยทุธศาสตร ์ โครงการ 
แหลง่ 

ทีม่างบ 
ประมาณ 

จํานวนงบ 
ประมาณ 

วงเงนิตาม
สญัญา 

คู ่
สญัญา 

วนัทีเ่ซ็น
สญัญา 

ระยะ 
เวลาการ
ดําเนนิ 

งาน 
568. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

เรง่รัดการจัดเก็บ
ภาษี 

 350,000.00 350,000.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

15/01/2558 0 

569. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

รายจ่ายเพือ่ให ้
ไดม้าซึง่บรกิาร 

 0.00 0.00 อบจ.ขก 01/10/2557 0 

570. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาระบบ
การบรหิาร
จัดการทีด่ ี

จัดหาครภุัณฑใ์ช ้
ในการปฏบัิตงิาน
และใหบ้รกิาร
ประชาชน 

 44,929,600.00 39,564,170.00 อบจ.
ขอนแกน่ 

01/10/2557 30 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2558 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

 
 
 

แผนภูมิ แสดงจํานวนโครงการ เปรียบเทียบตามข้ันตอนเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพคน 
และสังคม 

170.0 135.40 167.0 133.12 167.0 133.08 163.0 133.08 163.0 133.08 

2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษา 

51.0 186.66 51.0 186.63 47.0 185.29 44.0 180.27 44.0 180.27 

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

228.0 396.30 169.0 315.75 169.0 280.52 129.0 209.42 127.0 208.38 

4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

69.0 131.32 67.0 124.58 67.0 124.42 65.0 123.93 65.0 123.93 

5.ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

96.0 91.15 54.0 40.95 54.0 35.71 50.0 33.11 50.0 33.11 

6.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการท่ีดี 

66.0 858.47 66.0 849.10 66.0 828.24 62.0 828.24 62.0 828.24 
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แผนภูมิ แสดงมูลคาโครงการ เปรียบเทียบตามข้ันตอนเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร 
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ช.ผลการดําเนินงาน  
  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  
ป 2558  ในเขตพ้ืนท่ี  โดยไดรับความรวมมือ  การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และ
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ  ประสบผลสําเร็จดวยดี  กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังใน
พ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง  โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้  
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน, บวชชีพราหมณ 
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โครงการอบรมฝกอาชีพนวด ผูดอยโอกาส และพิการทางสายตา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การฝกอาชีพระยะสั้นการทําไมกวาดทางมะพราว ผูสูงอายุ 
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โครงการแขงขันกีฬาเทนนิสอาวุโส 
 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                               

 
 

 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 

โครงการสงเสริมการศึกษาจัดอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
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การแขงขันหุนยนตอัจฉริยะระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน 
โครงการกอสรางถนนลาดยาง, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนลูกรัง 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน 

โครงการฝกอบรมสงเสริมกลุมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ด การเลี้ยงสัตว 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
โครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตนน้ํา(ฝายหินท้ิง) 
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โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา(ฝายหินท้ิง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 

การดําเนินงานรวมกับสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน (เงินอุดหนุน) 
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สํานักงานเทศบาล, องคการบริหารสวนตําบล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ เขต 5  อําเภอชุมแพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
ประจําป 2558  กําหนดกรอบในการทํางาน 
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ท้ังนี้  หากประชาชนทานใดหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความ

ประสงคจะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอ่ืนใดท่ีเปนประโยชนตอการบริหารงานโปรดเสนอขอความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในวันและเวลาราชการไดท่ี หมายเลข
โทรศัพท  0-4323-9256  หรือทางเว็ปไซตองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  www.kkpao.go.th    
เพ่ือจะไดพิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน
ในพ้ืนท่ี ในระยะตอไป 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี    30   ธันวาคม  พ.ศ. 2558 
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