
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

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

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ข้อ 30(5) กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังน้ันเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงขอ
ประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดังน้ี 

 
ก. วิสัยทัศน์ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

"องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุ่งมั่นพัฒนาขอนแก่นเพ่ือ
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน" 
 
ข. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวก ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากใหม้ั่นคง ชุมชนเข็มแข็ง และพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่าง

ย่ังยืน 
3. พัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมเห็นคุณค่าภูมิ

ปัญญาและชุมชนท้องถิ่น 
4. สนับสนุน และจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. ประสานและเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบรกิาร พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ

บริการสาธารณะ 
6. อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิน่ 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างย่ังยืน 
8. สร้างความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วน และเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้มีประสทิธิภาพและได้มาตรฐาน 
9. บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน และสังคม 

1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเล่นกีฬาและ

พัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ 
5. อนุรักษ์ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้เป็นมรดกของคนรุ่น

ต่อไป 
6. ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายเช่ือมโยงสู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และ

เผยแพร่สูส่ังคม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษา 
1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา ใหม้ีคณุภาพ ได้มาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเช่ือมโยงกับภูมิสังคม 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ และ

พัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและศลีธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1. พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบล และอําเภอ
ให้ได้มาตรฐาน 

2. พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนสง่ผู้โดยสารให้ได้
มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมือง
และชุมชน 

4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 
5. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์(Eco City) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่าง

ครบวงจร 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาส 
5. ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิม

รายได้และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. สนับสนุน ส่งเสริม ฟ้ืนฟู รกัษาป่าและป่าต้นนํ้าลําธาร 
2. พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้าให้

เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 
3. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ําเสียชุมชนแบบมีส่วน

ร่วม 
4. เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที ่
5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
6. สนับสนุน ส่งเสริมการใช้พลงังานทางเลือก 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

2. พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสทิธิภาพโปร่งใส เป็น
ธรรม และตรวจสอบได้ 

3. พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
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ง. การวางแผน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี     
(พ.ศ. 2559 - 2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม    
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนํามา
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เมื่อวันที่ 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ แสดงจํานวนโครงการ การจัดทําแผน 3 ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
การพฒันาคุณภาพคน 
และสังคม

120 151,935,900.00 20 67,605,000.00 20 67,705,000.00

การพฒันาการศึกษา 79 338,418,400.00 38 170,312,751.00 38 170,312,751.00
การพฒันาเมืองและชุมชน 363 349,773,500.00 168 230,812,200.00 173 593,759,500.00
การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 101 161,428,000.00 10 37,250,000.00 10 37,750,000.00
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

170 248,726,000.00 75 93,770,000.00 74 85,390,000.00

การพฒันาระบบบริหาร
จัดการท่ีดี

77 958,634,660.00 56 884,345,960.00 49 900,234,720.00

รวม 910 2,208,916,460.00 367 1,484,095,911.00 364 1,855,151,971.00

ยุทธศาสตร์
2559 2560 2561

0 50 100 150 200 250 300 350 400

การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม

การพัฒนาการศกึษา

การพัฒนาเมอืงและชุมชน

การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี

2561
2560
2559
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แผนภูมิ แสดงมูลค่าโครงการ การจัดทําแผน 3 ปี  
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ. การจัดทํางบประมาณ 
 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่           
9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 628 โครงการ งบประมาณ 
1,756,193,730.00 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

การพฒันาคุณภาพคน และสังคม 119 151,585,900.00
การพฒันาการศึกษา 64 265,764,750.00
การพฒันาเมืองและชุมชน 289 282,358,500.00
การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 49 134,181,000.00
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 40 26,246,000.00
การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีดี 67 896,057,580.00

รวม 628 1,756,193,730.00

0.00 400,000,000.00 800,000,000.00 1,200,000,000.00

การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม

การพัฒนาการศกึษา

การพัฒนาเมอืงและชุมชน

การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม

การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี

2561
2560
2559
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แผนภูมิ แสดงจํานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ แสดงจํานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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การพัฒนาเมอืงและชุมชน

การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี
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โครงการ
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การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม

การพัฒนาการศกึษา

การพัฒนาเมอืงและชุมชน

การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี

งบประมาณ
ตามขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณ
ตามขอ้บัญญัต ิ
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีดังน้ี 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน 
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดกจิกรรมสาํหรบัเด็กและ
เยาวชน 

 1,000,000.00 เพื่อให้ครอบครัวและชุมชน
ตระหนักถึงความสําคัญของ
เด็กในการเลี้ยงดูอบรมสัง่
สอน 

จัดกจิกรรม 

2. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

อบรมจะอยู่อย่างไรใหม้ี
ความสุขในวัยผู้สงูอายุ 

 300,000.00 เพื่อใหผู้้สงูอายุมีความพร้อม
และรู้วธิีปฏิบัตตินให้มี
ความสุข 

กลุ่มผู้สูงอายุใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแก่น 

3. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

เข้าค่ายผูสู้งอายุอาํเภอนํ้า
พองสรา้งความปรองดอง
สมานฉันท์ ประจาํปี 2559 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอนํ้าพอง) 

 200,000.00 ให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุ
และสรา้งความเขม้แข็งของ
สังคม 

ผู้สูงอายุในพื้นท่ี
อําเภอนํ้าพอง 
และผู้สงูอายุใน
พื้นท่ีตําบลวังชัย

4. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

พัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ แกน
นําอาสาสมัครดแูลผู้สงูอายุ 
และผู้พิการ(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอนํ้าพอง) 

 200,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
อผสก.ใหม้ีความรูแ้ละทักษะ
ในการดูแลผูสู้งอายุ 

ผู้สูงอายุ อผ
สก.อสม.ผู้นํา
ชุมชน สมาชิก
สภา เทศบาล
ตําบลสะอาด
และเจ้าหน้าท่ีท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับผูสู้งอายุ 

5. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดงานวันเดก็แห่งชาติ 
ประจําป ี2559 อําเภอภูเวียง
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอภูเวียง) 

 150,000.00 เพื่อให้ครอบครัวและชุมชน
ตระหนักถึงความสําคัญของ
เด็กในการเลี้ยงดูอบรมสัง่
สอน เพื่อให้เด็กกล้าคิด กลา้
แสดงออกในสิ่งท่ีดีเพื่อ
ส่งเสรมิให้เดก็มีความรักและ
พัฒนาตนเอง 

เด็กและเยาวชน
ผู้ปกครอง 
ประชาชนท่ัวไป
ในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอภูเวียง 

6. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ชมรมผู้สงูอายุ(อดุหนุนท่ีทํา
การปกครองอําเภอแวงใหญ่)

 100,000.00 เพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้กับผูสู้งอายุ และอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข และ 
ปลอดภัย 
 
 

ผู้สูงอายุในพื้นท่ี
อําเภอแวงใหญ ่
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

7. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

เข้าค่ายชมรมผู้สงูอายุ
(อุดหนุนโรงพยาบาลศุนย์
ขอนแก่น) 

 100,000.00 เพื่อให้ความสาํคัญกับ
ผู้สูงอายุและสร้างความ
เข้มแข็งของสงัคม 

ชมรมผู้สงูอายุ
ดอกคูณและ
อาสาเมตตาธรรม
ชมรมผู้รกัษ์
สุขภาพ เทศบาล
นครขอนแก่น 
แกนนํากลุ่มออก
กําลงักาย 

8. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดงานวันเดก็แห่งชาติ 
ประจําป ี2559 (อุดหนุนศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ขอนแก่น) 

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด
ปลุกจิตวิทยาศาสตร์ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

เด็กและเยาวชน
ท้ังในและนอก
ระบบโรงเรียน 

9. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 
อําเภอภูเวียง (อดุหนุนท่ีทํา
การปกครองอําเภอภูเวียง) 

 200,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่เดก็ เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป 

จัดอบรมการฝกึ
ปฏิบัติธรรม 

10. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ส่งเสรมิกจิการสาธารณสุข  40,000,000.00 เพื่อป้องกัน ควบคุมโรค
ระบาดและโรคร้ายแรงต่าง 
ๆ ไมใ่หม้ีการแพรร่ะบาดใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่น 

เด็ก/เยาวชน 
และประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแก่น

11. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ส่งเสรมิและเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้นําชุมชนในด้าน
สาธารณสุข 

 500,000.00 เพื่อส่งเสริมและเสริมสรา้ง
ศักยภาพผู้นําชุมชนในด้าน
สาธารณสุข 

ผู้นําชุมชนท่ี
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข อส
ม. 

12. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ส่งเสรมิสุขภาพในชุมชน เขต
พื้นท่ีอําเภอโคกโพธิ์ไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

 300,000.00 เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพ
ท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ 

ชุมชนในเขต
พื้นท่ีอําเภอโคก
โพธิ์ไชย 

13. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ให้ความรูด้้านสาธารณสุขแก ่
อสม.และประชาชนท่ัวไปใน
เขต อ.พระยืน 

 300,000.00 เพื่อให้ความรู้ดา้น
สาธารณสุขแก่ อสม.และ
ประชาชน 

อสม.และ
ประชาชนใน
พื้นท่ี อ.พระยืน 

14. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บา้น (อสม.)จ.ขอนแก่น 
ประจําป ี2559(อุดหนุน
สํานักงานสาธารณสุข จ.
ขอนแก่น) 

 1,660,000.00 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของอาสาสมัคร 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจําหมู่บา้น
ในเขตพ้ืนท่ี  
จ.ขอนแก่น 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

15. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

การพัฒนารูปแบบการบริการ
ท่ีสมบูรณ์แบบเพ่ือการดูแล
ผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดาน
โหว่และความพิการแต่กาํเนิด
ของศรีษะและใบหน้าในพื้นท่ี 
จ.ขอนแก่น(อดุหนุนมูลนิธิ
ตะวันฉายเพื่อผู้ปว่ยปาก
แหวง่ เพดานโหว่และพิการ
ทางศรีษะและใบหน้า) 

 300,000.00 เพื่อพัฒนาระบบการดูแล
รักษาและผา่ตัดผูป้่วยปาก
แหวง่เพดานโหว่และพิการ
ทางใบหน้าให้มีความ
สมบูรณ์แบบครอบคลุม 

ผู้ป่วยในจังหวดั
ขอนแก่น 

16. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

เคลื่อนย้ายปลอดภัยเมื่อไป
กับ EMS(อุดหนุนมูลนิธิ
การแพทย์ฉุกเฉิน จ.
ขอนแก่น) 

 2,919,900.00 เพื่อให้เครือข่ายกูชี้พ จ.
ขอนแก่น มีความพร้อมของ
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาล 

เครือข่ายกู้ชีพ จ.
ขอนแก่น 

17. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 
ประจําป ี2559(อุดหนุน
สํานักงานสาธารณสุข อ.โนน
ศิลา) 

 200,000.00 เพื่อส่งเสริมใหม้ีการใช้แพทย์
แผนไทยเพื่อดูแลสุขภาพของ
ประชาชน 

ประชาชนในเขต 
อ.โนนศิลา 

18. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์
มหกรรมสร้างสุขภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข อ.
เปือยน้อย ประจาํปี 2559(
อุดหนุนสาํนักงานสาธารณสุข 
อ.เปือยน้อย) 

 80,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนและชุมชน
เกิดความรู้ ความเข้าใจใน
การสร้างสุขภาพ 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข แกน
นําสุขภาพภาค
ประชาชน ใน
เขต อ.เปือยน้อย

19. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

รณรงค์รวมพลังสร้างสุขภาพ 
วัน อสม.แหง่ชาติ อ.ภูเวียง 
ประจําป ี2559(อุดหนุน
สํานักงานสาธารณสุข อ.ภู
เวียง) 

 50,000.00 เพื่อรณรงค์ความรูด้้าน
สาธารณสุขตา่ง ๆ 

อสม.ในเขตพ้ืนท่ี
อ.ภูเวียง 

20. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน
พร้อมอุปกรณ์(อดุหนุน
โรงพยาบาลชุมแพ) 

 2,000,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการ
รักษาท่ีรวดเรว็ทันเวลา ลด
ปัญหาภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยท่ัวไป และผูป้่วย
ฉุกเฉินไม่ให้รุนแรง 

รถพยาบาล
พร้อมอุปกรณ์
เครื่องช่วย
หายใจ 

21. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.กระนวน
(อุดหนุนท่ีทําการอําเภอ
กระนวน) 

 120,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และผู้ตดิเช้ือ HIV 

ในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอกระนวน 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

22. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.เขาสวนกวาง

 80,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และ 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผูติดเช้ือ 
HIV 

23. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อําเภอโคกโพธ์ิ
ไชย (อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อ.โคกโพธิ์ไชย) 

 60,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี 

24. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.ชนบท 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
ชนบท) 

 100,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV  

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

25. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.ชุมแพ 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
ชุมแพ) 

 260,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

26. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.ซําสูง 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง 
อ.ซําสูง) 

 60,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

27. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.นํ้าพอง 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
นํ้าพอง) 

 200,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

28. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.โนนศิลา 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
โนนศิลา) 

 80,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

29. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.บา้นไผ่ 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
บ้านไผ่) 

 150,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV  

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

30. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.บา้นฝาง 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
บ้านฝาง) 

 100,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

31. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ. บ้านแฮด
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
บ้านแฮด) 

 100,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

32. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.เปอืยน้อย 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
เปือยน้อย) 

 100,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

33. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ. พระยืน
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
พระยืน) 

 60,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

34. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ. พล(อุดหนุน
ท่ีทําการปกครอง อ.พล) 

 200,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

35. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.ภูผามา่น 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
ภูผามา่น) 

 60,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

36. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ. ภูเวียง 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
ภูเวียง) 

 120,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

37. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.มญัจาคีรี 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
มัญจาคีรี) 

 100,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV  

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

38. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.เมอืง
ขอนแก่น (อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อ.เมืองขอนแก่น) 

 270,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

39. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.เวยีงเก่า 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
เวียงเก่า) 

 60,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

40. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.แวงน้อย 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
แวงน้อย) 

 60,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

41. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.แวงใหญ ่
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
แวงใหญ่) 

 100,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

42. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.สชีมพู 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
สีชมพู) 

 150,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

43. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ. หนองนาคํา
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
หนองนาคํา) 

 60,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

44. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.หนองเรือ 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
หนองเรือ) 

 150,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

45. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.หนองสอง
ห้อง (อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อ.หนองสองหอ้ง) 

 100,000.00 ผู้ป่วยและผู้ติดเช้ือร้อยละ 
100 ได้รับการช่วยเหลือ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกต ิ

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

46. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเช้ือ HIV อ.อบุลรัตน์ 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
อุบลรัตน์) 

 100,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่ผูป้่วย
โรคเอดส์ และติดเช้ือ HIV  

ผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเช้ือ 
HIV และ
ครอบครัวภายใน
เขตพ้ืนท่ี  

47. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

รณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

 2,800,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนในจังหวัด
ขอนแก่นมีความรู ้ความ
เข้าใจโทษและพิษภัยจาก
บุหรี่ สุรา ยาเสพติด 

จัดอบรม 

48. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ป้องกันยาเสพตดิในชุมชน  300,000.00 เพื่อให้ชุมชนมสี่วนร่วมใน
การแจ้งเบาะแสเพ่ือเป็นการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดไม่ให้มใีนชุมชน 

ชุมชนในเขต
พื้นท่ีจังหวัด
ขอนแก่น 

49. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ส่งเสรมิสถานศึกษาดีเด่นใน
การรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพตดิ 

 100,000.00 เพื่อรณรงค์และปอ้งกันยา
เสพติดภายในโรงเรียนใน
สังกัด 

โรงเรียนในสงักัด
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

50. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

รณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

285,000.00 เพื่อรณรงค์และปอ้งกันยา
เสพติดภายในโรงเรียนใน
สังกัด 

จัดกจิกรรม
รณรงค์ 

51. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดขอนแก่น 
ประจําป ี2559(อุดหนุนท่ีทํา
การปกครองจังหวดัขอนแก่น 
)(ศอ.ปส.จ.ขก.) 

 1,000,000.00 เพื่อให้เยาวชนและประชาชน
ในเขตจงัหวัดมีความรู้ ความ
เข้าใจถึงโทษและพิษภัยของ
ยาเสพตดิ 

เยาวชนและ
ประชาชน
ภายในเขต
จังหวัด 

52. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้
ยาเสพตดิในเดก็นักเรียนหรือ 
D.A.R.E.ประเทศไทย 
ประจําปงีบประมาณ 2559 
(อุดหนุนสถานีตาํรวจภูธรโนน
ศิลา) 

 93,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนได้เข้ามามี
ส่วนรว่มในการป้องกันและ
แก้ไขปญัหาอาชญากรรม ยา
เสพติด จราจรและอบายมุข 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ี 

53. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ส่งเสรมิกจิกรรมตาํรวจชุมชน
สัมพันธ์โนนศิลา"อบรม
ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ทํางานของอาสาสมัครตํารวจ
ชุมชน" ประจําปี 2559 
(อุดหนุนสถานีตาํรวจภูธรโนน
ศิลา) 

 120,000.00 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีสว่นร่วมในการ
ป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมและยาเสพตดิ 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ี 

54. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

อบรมอาสาสมัครต่อต้านยา
เสพติด(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรชุมแพ) 

 200,000.00 เพื่อใหส้มาชิกอาสาสมัคร
ต่อต้านยาเสพตดิได้เพิ่มพูน
ความรูแ้ละเรียนรูเ้ทคโนโลยี
ใหม ่ๆ ในการปอ้งกัน
ปราบปรามยาเสพติด และ
อาชญากรรม 

จัดอบรม 

55. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

อบรมพัฒนาและเสริมสร้าง
กลุ่มเครือข่ายเยาวชนต้านภัย
ยาเสพตดิ อ.ชนบท จ.
ขอนแก่น(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอชนบท) 

 500,000.00 เพื่อสรา้งภูมิคุ้มกนัยาเสพตดิ
ให้นักเรียน นักศึกษา ไดร้ับ
ทราบถึงปัญหาและพิษภัย
ของยาเสพติด  

เด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษา 

56. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ฝึกอบรมอาสาสมคัรเยาวชน
ต้านภัยอาชญากรรมเสพติด 
ประจําปงีบประมาณ 2559 
(อุดหนุนสถานีตาํรวจภูธร
บ้านไผ่) 
 

 200,000.00 เพื่อเสริมสรา้งความเข้าใจ
และทัศนคติท่ีดีตอ่กัน
ระหว่างเจา้หน้าท่ีตํารวจกบั
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

นักเรียน 
นักศึกษา 
เยาวชน ในพื้นท่ี
อําเภอบา้นไผ ่
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
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งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

57. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

เพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้นํา
ชุมชนในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด อ.เมืองขอนแก่น 
ประจําปงีบประมาณ 2559 
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอเมืองขอนแก่น) 

 300,000.00 เพื่อใหผู้้นําชุมชนทุกกลุ่มได้มี
ความรู ้ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีป้องกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดใน
พื้นท่ีตําบลหมูบ่้าน 

ผู้นําชุมชน 
ตลอดจนจิต
อาสา 

58. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ตํารวจประสานโรงเรียน 1 
ตํารวจ 1 โรงเรียน ของสถานี
ตํารวจภูธร โนนศิลา จ.
ขอนแก่น ประจําปี 2559 
(อุดหนุนสถานีตาํรวจภูธรโนน
ศิลา) 

 100,000.00 เพื่อใหก้ลุม่เป้าหมายมี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
ปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน 

นักเรียนโรงเรียน
โนนศิลา
วิทยาคมทุกคน 
ท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

59. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้
ยาเสพตดิในเดก็นักเรียน
(อุดหนุนสถานีตาํรวจธภูธร
กระนวน) 

 100,000.00 เพื่อเป็นการป้องกนัและ
แก้ไขปญัหายาเสพติดในเด็ก
นักเรียนเกี่ยวกบัยาเสพตดิใน
พื้นท่ี 

นักเรียนทุก
โรงเรียนในเขต
พื้นท่ีอําเภอ
กระนวน 

60. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ฝึกอบรมอาสาสมคัรสมัชชา
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
หมู่บา้น ชุมชน ประจําปี
งบประมาณ 2559(อุดหนุน
สถานีตาํรวจภูธรบ้านไผ่) 

 400,000.00 เพื่อเสริมสรา้งความเข้าใจ
และทัศนคติท่ีดีตอ่กัน
ระหว่างเจา้หน้าท่ีตํารวจกบั
ประชาชน 

ประชาชนใน
พื้นท่ี 

61. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

หมู่บา้นเข้มแข็งเอาชนะยา
เสพติด(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรนํ้าพอง) 

 300,000.00 เพื่อใช้กลไกการทํางานของ
ตํารวจ รว่มกับชุมชนในการ
สร้างเครือข่ายเพ่ือเอาชนะ
ยาเสพตดิในหมู่บา้น/ชุมชน 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ี 

62. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

เสริมสร้างศํกยภาพการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ประจาํปีงบประมาณ 
2559(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรแวงใหญ่) 

 100,000.00 เพื่อเสริมสรา้งความเข้าใจ
และทัศนคติท่ีดีตอ่กัน
ระหว่างเจา้หน้าท่ีตํารวจกบั
ประชาชน 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ี 

63. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

หมู่บา้นชุมชนและมวลชน
สัมพันธส์รา้งภูมิคุ้มกันยาเสพ
ติด ประจาํปงีบประมาณ 
2559(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรโนนศิลา) 

 180,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามสี่วนรว่มในการพัฒนา
หมู่บา้น/ชุมชน ของตนเอง 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ี 

64. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ปลูกจิตสาํนึก ลดละเลิกยา
เสพติดของเยาวชน สถานี
ตํารวจภูธรแวงใหญ่(อุดหนุน
สถานีตาํรวจภูธรแวงใหญ่) 

 

 300,000.00 เพื่อปลูกจิตสํานึกในการเข้า
ร่วมกจิกรรมการตอ่ต้านการ
ป้องกันปญัหาเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

เยาวชนในพ้ืนท่ี
อําเภอแวงใหญ ่
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 
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งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

65. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

อบรมแก่นนําเครอืข่ายในการ
ป้องกันอาชญากรรมและยา
เสพติดในหมุ่บ้าน/ชุมชน
(อุดหนุนสถานีตาํรวจภูธรพล)

 200,000.00 เสริมสร้างความเข้าใจและ
ทัศนคติท่ีดีต่อกันระหว่าง
ตํารวจกบัประชาชน 

ผู้นําหมู่บา้นใน
พื้นท่ีอําเภอพล 

66. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

อบรมเครือข่ายประชาชนใน
การปอ้งกันอาชญากรรมและ
ยาเสพตดิอย่างย่ังยืน(อุดหนุน
สถานีตาํรวจภูธรพล) 

 100,000.00 เสริมสร้างความเข้าใจและ
ทัศนคติท่ีดีต่อกันระหว่าง
ตํารวจกบัประชาชน 

ผู้นําหมุ่บา้นใน
พื้นท่ีอําเภอพล 

67. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

แข่งขันกฬีาตํารวจสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด ครัง้ท่ี 9 
ประจําปงีบประมาณ 2559 
(อุดหนุนตาํรวจภูธรจังหวดั
ขอนแก่น) 

 1,600,000.00 เพื่อเป็นกิจกรรมในการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

ประชาชน 
อาสาสมัคร 
ตํารวจ 
ครอบครัวตาํรวจ
ในพื้นท่ีของทุก
สถานีตาํรวจใน
สังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดขอนแก่น

68. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

เยาวชนรุ่นใหม่ ตา้นภัยยา
เสพติด(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอหนองนาคํา) 

 100,000.00 เพื่อเสริมสรา้งความเข้าใจ
และทัศนคติท่ีดีตอ่กัน
ระหว่างเจา้หน้าท่ีตํารวจกบั
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

นักเรียน 
นักศึกษา 
เยาวชน ในพื้นท่ี

69. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจการ
กีฬา 

 22,450,000.00 เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิ
การแข่งขันกฬีาระดับภาค 

สนับสนุนการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาของจังหวัด
ในระดับตา่ง ๆ 

70. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

มหกรรมกฬีานักเรียน สังกดั
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

 2,500,000.00 เพื่อพัฒนาทักษะด้านกฬีา
ของนักเรียนในสังกัด 

เพื่อจัดแข่งขัน
กีฬาและ
คัดเลือกตวัแทน
นักกีฬาของ 
อบจ.ขอนแก่น 

71. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดการแข่งขันกฬีานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 5,000,000.00 เพื่อให้นักเรียนในสังกัด 
อปท.มีทักษะด้านกีฬาและ
สามารถเขา้รว่มการแข่งขัน
กีฬาในระดบัภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

เข้าร่วมการ
แข่งขันกฬีา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

72. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

พัฒนาศักยภาพนักกีฬา
นักเรียนเพ่ือความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.
ขอนแก่น 

 500,000.00 เพื่อพัฒนาทักษะด้านกฬีา
ของนักเรียนในสังกัดสู่ความ
เป็นเลิศด้านกีฬา 

นักกีฑาของ
โรงเรียนพระธาตุ
ขามแก่นพิทยา
ลัย 

 



17 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

73. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ก่อสรา้งอัฒจันทรป์ระธาน 
สนามฟุตบอลศูนย์
เครื่องจักรกลองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดขอนแก่น 

 2,000,000.00 เพื่อใหม้ีอาคารท่ีได้มาตรฐาน
ปลอดภัย 

อาคารพัฒจันทร์

74. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ปรับปรงุสนามฟุตบอล สนาม
กีฬาองค์การบริหารสว่น
จังหวัดขอนแก่น 

 1,000,000.00 เพื่อใหส้นามฟุตบอลมีความ
ปลอดภัยสาํหรับนักกีฬาท่ีลง
แข่งขัน 

ถมดินบดอัดปรบั
ระดับช้ันดิน
พร้อมปหูญา้
นวลน้อย 

75. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

แข่งขันกฬีาท้องถ่ินเกมส์ 
ประจําป ีพ.ศ.2559(อุดหนุน
องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านใหม่ อ.สีชมพู) 

 100,000.00 เพื่อใหบุ้คลากร อปท.และ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 

ผู้บริหาร 
ข้าราชการ 
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานส่วน
ตําบล ลกูจา้ง 
คณะครู อาจารย์ 
ผู้นําหมู่บา้นและ
ประชาชน 
ตลอดจนผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน อปท.
ในเขตพ้ืนท่ี อ.สี
ชมพู 

76. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

แข่งขันกฬีามวยตา้นภัยยา
เสพติดเพ่ือสรา้งความปรอลด
องสมานฉันท์ความสามัคคีคืน
ความสุขให้ประชาชนใน
เทศกาลไหมนานาชาติ 
ประเพณีผกูเสี่ยวและงาน
กาชาด จ.ขอนแกน่ ประจําปี 
2558(อุดหนุนโรงเรียนกีฬา 
จ.ขอนแก่น) 

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมกีฬามวยไทยให้
เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายเพ่ือ
รองรับการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 

ประชาชนจาก
หลายๆ จงัหวัด
ท่ีมาเท่ียวงาน
เทศกาลไหม
นานาชาต ิ

77. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดการแข่งขันขอนแก่น 
มาราธอน นานาชาติ ครั้งท่ี 
13(อุดหนุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

 300,000.00 เพื่อสรา้งนักวิ่งเยาวชนไทย
ให้มมีาตรฐานในระดับ
นานาชาต ิ

นักวิ่งสมัครเล่น
ท่ัวประเทศไทย
และต่างประเทศ

78. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ปรับปรงุซ่อมแซมสนามกีฬา
(อุดหนุนโรงเรียนกีฬาจังหวดั
ขอนแก่น) 

 250,000.00 เพื่อใหส้นามกฬีามีความ
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน 

สนามกีฬา
โรงเรียนกีฬา จ.
ขอนแก่น 

79. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

แข่งขันกฬีาต้านภัยยาเสพติด
(อุดหนุนโรงเรียนกีฬา จ.
ขอนแก่น) 

 200,000.00 เพื่อให้นักเรียนได้เล่นกีฬา
และมีกจิกรรมร่วมกัน 

นักเรียนโรงเรียน
กีฬาจังหวดั
ขอนแก่น 
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80. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ส่งเสรมิศักยภาพเยาวชนด้าน
กีฬา(อุดหนุนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแก่น) 

 200,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่น
กีฬาและออกกาํลงักาย 

เยาวชนอายไม่
เกิน 13 ปี 

81. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขัน
กีฬา"สาธิตสามัคคี" ครั้งท่ี 40 
"กัลปพฤกษ์เกมส์"(อุดหนุน
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

 1,000,000.00 เพื่อพัฒนาทักษะด้านกฬีา
ของนักเรียนโรงเรยีนสาธิต 

นักเรียนโรงเรียน
สาธติ
มหาวิทยาลัย 

82. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ส่งเสรมิกฬีาสัมพนัธ์บ้านแฮด 
ประจําป ี2558 (อุดหนุนท่ีทํา
การปกครองอําเภอบ้านแฮด)

 200,000.00 เพื่อเสริมสรา้งความสามัคคี
ของข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจา้ง ตลอดจนผูนํ้าท้องถ่ิน
ในเขต อ.บ้านแฮด 

อปท.ในเขต อ.
บ้านแฮด 

83. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดกจิกรรมทางด้านกีฬาและ
ส่งเสรมิกฬีาภายในจังหวัด
ขอนแก่น(อุดหนุนสมาคมกฬีา
จังหวัดขอนแก่น) 

 38,638,000.00 เพ่อพัฒนาวงการกีฬาตําบล
สู่อําเภอใหม้ีความก้าวหน้า
ยกระดับมาตรฐานให้สูงข้ึน 

ประชาชนท่ัวไป 
ในเขตอําเภอ
เมืองและอําเภอ
ใกล้เคียง จ.
ขอนแก่น 

84. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

กีฬาอําเภอแวงใหญ่ เพื่อ
ความปรองดองสมานฉันท์ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.
2559 อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอแวงใหญ่) 

 300,000.00 เพื่อสรา้งความรกั ความ
สามัคคีและความปรองดอง
สมานฉันท์ในหมู่ข้าราชการ
และประชาชนในเขตพ้ืนท่ี อ.
แวงใหญ ่

ข้าราชการทุก
ภาคส่วน 

85. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

การจัดงานประเพณีศาสนา
และวัฒนธรรม 

 3,800,000.00 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดงานไหมและงานประเพณี
ศาสนาและวัฒนธรรม หรือ
ร่วมกบัสว่นราชการอ่ืนใน
การส่งเสริมงานประเพณี
ศาสนาและวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินและจงัหวดั 

จัดคุ้มวัฒนธรรม
ในงานเทศกาล
ไหมฯ 

86. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

อบรมเยาวชนมุสลิม ครสิต์ 
หรือพุทธ 

 300,000.00 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ 
หลักการปฏิบัติของศาสนา
มุสลมิ ศาสนาครสิต์ และ
ศาสนาพุทธ พรอ้มท้ัง
เสริมสร้างจริยธรรมแก่
เยาวชนทุก ๆ ศาสนา 

เยาวชนมุสลิม 
คริสต์ พุทธ 

87. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
บวชชีพราหมณ ์

 120,000.00 เพื่อเสริมสรา้งคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีดีแก่เยาวชน 

เยาวชนและสตรี
ในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอหนองนา
คํา 
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88. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณบีญุบั้งไฟ
อําเภอหนองนาคํา 

 200,000.00 เพื่อเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถ่ินไว้สบืทอดต่อไป 

จัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟลา้น 

89. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ส่งเสรมิ-บ่มเพาะวฒันธรรม
บนวิถีอีสานตามหลักพุทธรรม

 300,000.00 เพื่อให้ศิลปะขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินให้คงไว้ตอ่ไป 

เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
พื้นท่ีจังหวัด
ขอนแก่น 

90. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณสีดุยอด
สงกรานต์อสีาน เทศกาลดอก
คูณเสียงแคนและถนนข้าว
เหนียว ประจําป ี2559(
อุดหนุนเทศบาลนคร
ขอนแก่น) 

 400,000.00 เพื่อให้ทุกภาคสว่นในสังคมมี
ส่วนรว่มในการส่งเสริม ฟื้นฟู
สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงามให้คงอยู่สืบไป 

จัดงานประเพณี

91. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณีออกพรรษา
ลอยประทีปบูชาพทุธกตัญญู 
ประจําป ี2558(อุดหนุน
เทศบาลนครขอนแก่น) 

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
สืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถ่ิน 

จัดกจิกรรมดา้น
การอนุรักษ์ฟื้นฟ ู
สืบสาน
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณ ี

92. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประจาํปีประเพณีศาล
เจ้าพ่อหมื่นศรี ประจําปี 
2559(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอแวงน้อย) 

 200,000.00 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์จารตี
ประเพณี วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินสืบไป 

จัดงานประจาํป ี

93. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดงานอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินอําเภอภูผาม่าน
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอภูผามา่น) 

 500,000.00 เพื่อให้ศิลปะขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ินให้คงไว้ตอ่ไป 

จัดงานอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

94. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สืบสานประเพณแีละของดี
กระนวน ประจําป ี2559(
อุดหนุนสาํนักงานวัฒนธรรม
อําเภอกระนวน) 

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงาน
ประเพณีท้องถ่ินและ
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านให้
เป็นท่ีรู้จักอย่างกวา้งขวางใน
สังคมไทย 

ประชาชน 9 
ตําบล 

95. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูสืบสาน 
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ประจําป ี2559(อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอําเภอพระยืน) 

 300,000.00 เพื่อรณรงค์ใหต้ระหนักถึง
ความสําคัญและเห็นคุณค่า
มรดกทางประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถ่ิน 

จัดงานอนุรักษ์
สืบสานประเพณี

96. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดงานกาชาดประจําปรีวม
ของดีเมืองชุมแพ ประจําป ี
2559(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอชุมแพ) 

 300,000.00 เพื่อประชาสมัพันธ์สินค้าของ
อําเภอชุมแพให้เปน็ท่ีรู้จัก 

จัดงานกาชาด 
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97. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดงานศิวะราตรีปชูนียาลัย 
ปราสาทเปือยน้อย ประจําป ี
2559(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอเปอืยน้อย) 

 200,000.00 เพื่ออนุรักษ์รกัษาไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดี
งามของประชาชนอําเภอ
เปือยน้อย 

จัดงานศิวะราตรี

98. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณบีญุบั้งไฟ 
อําเภอบา้นไผ่ ประจําปี 
2559(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอบา้นไผ่) 

 300,000.00 เพื่อสืบสานอนุรกัษ์ฟื้นฟูและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีบุญ
บั้งไฟสบืไป 

จัดงานประเพณี

99. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณบีญุกุ้มข้าว
ใหญ่และของดีอาํเภอบ้านไผ ่
ประจําป ี2559 (อุดหนุนท่ีทํา
การปกครองอําเภอบ้านไผ่) 

 200,000.00 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญาด้านประเพณี
ท้องถ่ิน 

จัดงานประเพณี

100. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

เทศกาลไก่ย่าง ของดีอําเภอ
เขาสวนกวาง ประจําปี 2559(
อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอเขาสวนกวาง) 

 300,000.00 เพื่อประชาสมัพันธ์ช่ือเสียง
ไก่ย่างเขาสวนกวางของแท้
และอร่อยต้อง"ไกย่่างเขา
สวนกวาง" 

จัดงานวันไก่ย่าง

101. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณสีรงนํ้าพระ
เจ้าใหญ่ไชยวาน ประจําป ี
พ.ศ.2559(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอโคกโพธิ์ไชย) 

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมและสบืสานการ
จัดงานประเพณีพระเจ้าใหญ่
ไชยวาน อ.โคกโพธิ์ไชย 

จัดงานประเพณี

102. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

งานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบาน
ของดีเมืองมญัจาคีรี(อุดหนุน
ท่ีทําการปกครอง อ.มัญจา
คีรี) 

 100,000.00 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ช้าง
กระและสืบสานวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดี
งาม 

จัดงานเทศกาล
กล้วยไม ้

103. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

วันวิสาขบูชาโลก(อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอําเภอหนองนาคาํ)

 20,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนชาวพุทธได้
ร่วมทําบุญ ใสบ่าตรเวียน
เทียนท่ีวัด 

ประชาชนร่วม
ทําบุญใสบ่าตร 
ปฏิบัติธรรม 
รักษาศิลท่ีวัด 

104. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

วันเข้าพรรษา(อดุหนุนสภา
วัฒนธรรมอําเภอหนองนาคาํ)

 20,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนชาวพุทธได้
ร่วมทําบุญใส่บาตร ถวาย
เทียน ผ้าอาบนํ้าฝน 

จัดกจิกรรมแห่
เทียนพรรษา 

105. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

รดนํ้าขอพรผูสู้งอายุวัน
สงกรานต์(อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอําเภอหนองนาคาํ)

 100,000.00 เพื่อสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถ่ินใหด้ํารงอยู่ตลอดไป 

ประชาชน 
อําเภอหนองนา
คํา 

106. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

วันของดสีืบสานประเพณีลอย
กระทง เทศบาลตาํบลสะอาด 
ประจําป ี2559(อุดหนุน
สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอนํ้า
พอง) 

 50,000.00 เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท่ีดีงามของท้องถ่ินให้คงอยู่
สืบไป 

จัดงานลอย
กระทง 
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107. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

งานประเพณีบุญบัง้ไฟ 
องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ชัย อ.นํ้าพอง(อุดหนุน
สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอนํ้า
พอง) 

 200,000.00 เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท่ีดีงามของท้องถ่ินให้คงอยู่
สืบไป 

จัดงานประเพณี

108. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณบีญุบั้งไฟ
เทศบาลตาํบลสะอาด 
ประจําป ี2559(อุดหนุน
สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอนํ้า
พอง) 

 100,000.00 เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท่ีดีงาม 

จัดงานประเพณี

109. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สืบสานงานประเพณีลอย
กระทง เทศบาลตาํบลวังชัย 
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น
(อุดหนุนสาํนักงานวัฒนธรรม
อําเภอนํ้าพอง) 

 50,000.00 เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท่ีดีงามของท้องถ่ินให้คงอยู่
สืบไป 

จัดงานลอย
กระทง 

110. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

สืบสานประเพณแีห่เทียน
พรรษา เทศบาลตาํบลวังชัย 
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น
(อุดหนุนสาํนักงานวัฒนธรรม
อําเภอนํ้าพอง) 

 50,000.00 เพื่อทํานุบาํรุงศาสนาสืบสาน
และอนุรักษ์ภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน ประเพณแีห่เทียน
พรรษาของไทยให้คงอยู่
สืบไป 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

111. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

เทศกาลว่าวและบญุกุ้มข้าว
โนนศิลา ประจาํป ี2558(
อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอโนนศิลา) 

 300,000.00 เพื่อส่งเสริมใหม้ีงานเทศกาล
ท่ีจัดข้ึนเป็นประเพณี
ประจําปขีองอําเภอโนนศิลา 

จัดงานบุญกุ้ม
ข้าว 

112. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

พัฒนาชุมชนอําเภอพล อยู่ดมีี
สุข(อุดหนุนมูลนิธศิาลเจา้พ่อ
ละเลิงหวายอาํเภอพล) 

 1,000,000.00 เพื่อรักษาวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินท่ีมีมาแต่โบราณให้คง
อยู่สืบทอดตลอดไป 

ชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป

113. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ออกร้านธารากาชาดเพ่ือหา
รายไดใ้นเทศกาลไหม
นานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี 2558(
อุดหนุนสาํนักงานเหลา่
กาชาดจังหวัดขอนแก่น) 

 300,000.00 เพื่อยกระดับงานไหม
ขอนแก่นสู่ความเป็นสากลใน
อนุภูมิภาคลุม่นํ้าโขง 

ประชาชนเขต
พื้นท่ีจังหวัด
ขอนแก่น และ
ประชาชนท่ัวไป
ท่ีสนใจเขา้รว่ม
กิจกรรม 

114. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณบีวงสรวง
หลักเมืองภูเวียงและเทศกาล
ของดีเมืองภูเวียง ประจําป ี
2559(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอภูเวียง) 
 

 200,000.00 เพื่ออนุรักษ์รกัษาไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดี
งามของประชาชนอําเภอภู
เวียง 

จัดงาน 
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115. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดงานประเพณบีญุกุ้มข้าว
ใหญ่ และของดีแวงใหญ่ 
ประจําป ี2559(อุดหนุนท่ีทํา
การปกครองอําเภอแวงใหญ่)

 200,000.00 เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และสืบ
สานประเพณีท้องถ่ินให้ดาํรง
อยู่สืบไป 

จัดกจิกรรม 

116. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

จัดงานเทศกาลประจําปี 
2558 อ.หนองนาคํา งาน
เทศกาลงมปลานํ้าแดงแงงผา้
ฝ้าย ไหว้พระพุทธนาคํา
(อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.
หนองนาคํา) 

 200,000.00 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของรฐับาลใน
เรื่องหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ์ 

จัดงาน 

117. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

ส่งเสรมิการจดังานมหกรรม
ของดีสีชมพู ประจําปี 2559(
อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอสีชมพู) 

 200,000.00 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมจารตีประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่ 

จัดงาน 

118. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

53 ปี สบืสานตํานานอําเภอ
หนองเรือ ฮิตฮอยอีสาน งาน
ของดีหนองเรือ ประจําปี 
2559(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอหนองเรือ) 

 1,000,000.00 เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สบืสาน
จารตีประเพณีท้องถ่ินให้
ดํารงอยู่อย่างย่ังยืน 

จัดงานประเพณี

119. การพัฒนา
คุณภาพคน 
และสังคม 

อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย
คงไว้เพื่อความเปน็ไทย
(อุดหนุนศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อ.หนองเรือ) 

 2,000,000.00 เพื่อเป็นการสง่เสรมิให้เด็ก
เยาวชนและปราชนได้รู้จกั
อนุรักษ์และยกระดับ
การศึกษาศิลปแม่ไม้มวยไทย 

เด็ก เยาวชน 
นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน 

120. การพัฒนา
การศึกษา 

นิเทศ ติดตามและประเมินผล
โรงเรียนในสงักัด อบจ.
ขอนแก่น 

 200,000.00 เพื่อนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

ออกนิเทศ
ติดตาม
ประเมินผล 

121. การพัฒนา
การศึกษา 

นิเทศ ติดตามและประเมิน
คุณภาพภายในโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.ขอนแก่น 

 100,000.00 เพื่อนิเทศ ติดตามและ
ประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัด อบจ.
ขอนแก่น 

ออกนิเทศ
ติดตาม
ประเมินผล
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

122. การพัฒนา
การศึกษา 

นักเรียนคนเก่งของโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.ขอนแก่น 

 120,000.00 เพื่อทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้าน
วิชาการของนักเรยีนโรงเรียน
ในสังกัด 

จัดกจิกรรม 

123. การพัฒนา
การศึกษา 

แข่งขันทักษะทางวิชาการของ
ครูและนักเรียนในสังกัด อบจ.
ขอนแก่น 

 1,700,000.00 เพื่อเข้ารว่มการแข่งขันและ
จัดนิทรรศการกิจกรรมทาง
วิชาการในระดับท้องถ่ิน
ระดับภาคและระดับประเทศ 

จัดนิทรรศการ 
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124. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาการจัดหลกัสูตร
ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
(ปวช.)ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

 200,000.00 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรยีนใน
สังกัดท่ีเปิดหลักสตูร 

โรงเรียนจัดเรียน
ร่วม ปวช. 

125. การพัฒนา
การศึกษา 

บริหารจดัการการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถ่ิน( sbmld ) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

14,250,000.00 เพื่อพัฒนาระบบการจดั
การศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด โดยใช้โรงเรยีนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน
(sbmld) 

โรงเรียนในสงักัด

126. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาและสง่เสรมิการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนรว่ม
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 200,000.00 เพื่อพัฒนาระบบการบรหิาร
สถานศึกษา 4 ฝ่าย 

จัดประชุม
คณะกรรมการ 

127. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด อบจ.ขอนแก่น 

 250,000.00 เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพในของโรงเรียน 

จัดอบรม 

128. การพัฒนา
การศึกษา 

นักเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นอา่นออก
เขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

 500,000.00 เพื่อส่งเสริมการอา่นออกและ
พัฒนาทักษะการเขียนของ
นักเรียนในสงักัด 

นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด 

129. การพัฒนา
การศึกษา 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

 250,000.00 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนใน
สังกัด 

นักเรียนในสงักัด

130. การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสรมิองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

 300,000.00 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

โรงเรียนในสงักัด

131. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซ้ือท่ีนอนนักเรยีนอนุบาล
ในสังกัด 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

150,000.00 เพื่อจัดหาท่ีนอนสาํหรบั
นักเรียนระดับอนุบาลของ
โรงเรียนในสงักัด 

จัดหาท่ีนอน 

132. การพัฒนา
การศึกษา 

ค่ารถรับ-ส่งนักเรยีน เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

600,000.00 เพื่อเป็นค่ารถรับ-ส่งนักเรียน
ของนักเรียนระดับอนุบาล ป.
1-6 และ ม.1-3 

นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด 

133. การพัฒนา
การศึกษา 

ค่าจ้างเหมาบริการโรงเรียนใน
สังกัด 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

18,824,640.00 เพื่อจัดหาครใูห้ครบทุกกลุม่
สาระตามความขาดแคลน 

จ้างครูช่วยสอน/
จนท.สนับสนุน
การสอน/คนงาน 
และครูชาว
ต่างเประเทศ 

134. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาการเรียนรูสู้่ประชาคม
อาเซ่ียน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,520,000.00 เพื่อจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนนิทรรศการและอบรมฯ 

โรงเรียนในสงักัด

135. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาศูนย์การเรยีนอาเซ่ียน
ศึกษา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

950,000.00 เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียน
อาเซ่ียนศึกษา ท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนในสงักัด
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136. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 200,000.00 เพื่อเสริมสรา้งความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้กบัครู
ผู้รับผดิชอบ 

จัดอบรม 

137. การพัฒนา
การศึกษา 

ปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

5,518,000.00 เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน
ให้กบันักเรียนในสงักัดใน
โรงเรียนระดับมัธยม 

โรงเรียนในสงักัด

138. การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวัน เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

3,184,000.00 เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน
ของนักเรียนระดับอนุบาล ป.
1-6 และ ม.1-3 

โรงเรียนในสงักัด

139. การพัฒนา
การศึกษา 

อาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,405,000.00 เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสงักัด

140. การพัฒนา
การศึกษา 

ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย
หัวนักเรียน) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

41,077,301.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนในสงักัด

141. การพัฒนา
การศึกษา 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

5,163,820.00 เพื่อจัดหาเครื่องแบบ
นักเรียนให้แก่นักเรียนใน
สังกัด 

โรงเรียนในสงักัด

142. การพัฒนา
การศึกษา 

ค่าหนังสือเรียน เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

10,772,339.00 เพื่อจัดหาหนังสอืเรียนให้แก่
นักเรียนในสงักัด 

โรงเรียนในสงักัด

143. การพัฒนา
การศึกษา 

ค่าอุปกรณ์การเรียน เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

4,794,830.00 เพื่อจัดหาอปุกรณก์ารเรียน
ให้แก่นักเรียนในสงักัด 

โรงเรียนในสงักัด

144. การพัฒนา
การศึกษา 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

9,831,220.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนในสงักัด

145. การพัฒนา
การศึกษา 

ก่อสรง้ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในโรงเรียนโคกสูง
ประชาสรรพ์ อ.นํ้าพอง จ.
ขอนแก่น 

 499,800.00 เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ภายในโรงเรียน 

ก่อสรา้งถนน 

146. การพัฒนา
การศึกษา 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโรงเรียนซับสมบูรณ์
พิทยาลัย ต.ซับสมบูรณ์ อ.
โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 

 299,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนภายใน
โรงเรียน 

ก่อสรา้งถนน 
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147. การพัฒนา
การศึกษา 

ก่อสรา้งรัว้โรงเรียนบ้านคูขาด
(สถิตย์อุปถัมภ์) อาํเภอพล จ.
ขอนแก่น 

 200,000.00 เพื่อก่อสร้างรั้วโรงเรียน ผนังก่ออิฐอล็อก 
ฉาบปูนเรียบ 
ทาส ี

148. การพัฒนา
การศึกษา 

ปรับปรงุภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 
อําเภอนํ้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

 499,800.00 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ 
สวยงาม และมีความสะดวก
ปลอดภัย 

ทําทางเดิน คสล.
งานปรบัพื้นท่ี
หน้าอาคารเรียน 
ข พร้อมเทลาน 
คสล.งาน
ปรับปรงุห้องนํ้า

149. การพัฒนา
การศึกษา 

สร้างชาวนามืออาชีพ เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

200,000.00 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนโนน
หันวิทยายนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการทํานา 

นักเรียนโรงเรียน
โนนหัน 

150. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาการศึกษาสงฆ์จงัหวัด
ขอนแก่นสูป่ระชาคมอาเซ่ียน
(อุดหนุนสาํนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
ขอนแก่น) 

 1,000,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนประปริยัติธํรรม 
แผนกสามญัศึกษาในจังหวดั
ขอนแก่น 

นักเรียนโรงเรียน
พระปริยัติธรรม 

151. การพัฒนา
การศึกษา 

ฝึกอบรมและสัมมนา เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

4,000,000.00 เพื่อใช้จา่ยในการฝึกอบรม
สัมมนาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

ข้าราชการคร/ู
บุคลากร/
พนักงานจ้าง/
ลูกจา้ง และ
บุคลากร
สนับสนุนการสอน

152. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนในสงักัดองค์การ
บริหารสว่นจังหวดัขอนแก่น 

 1,000,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าราช 
การครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาดา้นพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ เทคนิค
การสอน การวัดและ
ประเมินผล การวจิัยในช้ัน
เรียน 

โรงเรียนในสงักัด

153. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจดัการเรียนและ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

 1,000,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ข้าราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษาดา้นการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 

ข้าราชการคร/ู
บุคลากร 

154. การพัฒนา
การศึกษา 

ปรับปรงุหลักสตูรสถานศึกษา เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

380,000.00 เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด 

โรงเรียนในสงักัด

155. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาส่ือการเรียนการสอน
โดยการมสี่วนรว่มของครู 
ชุมชนและนักเรียน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

665,000.00 เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอน โดยการมีสว่นร่วมของ
ครู ชุมชนและนักเรียน 

โรงเรียนในสงักัด
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156. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,900,000.00 เพื่อพัฒนาห้องสมดุให้เป็น
แหลง่ในการสืบค้นและศึกษา
หาความรูข้องนักเรียน 

โรงเรียนในสงักัด

157. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

950,000.00 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 

โรงเรียนในสงักัด

158. การพัฒนา
การศึกษา 

ซ่อมแซมปรบัปรุงอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

3,800,000.00 เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
เรียนและอาคารประกอบให้
เอื้อต่อการจดัการเรียนการ
สอน 

โรงเรียนในสงักัด

159. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซ้ือครุภัณฑ์เครือ่งเล่น
ส่งเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสงักัด อปท.ใน
เขต จ.ขอนแก่น 

 28,936,000.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย และพัฒนาคุณภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็สังกัด 
อปท.ในเขต จ.ขอนแก่น 

ซ้ือเครื่องเล่น
ส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย และ
พัฒนาคุณภาพ
ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กสงักัด อบจ.
ขอนแก่น 

160. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง E-
Classroomเพื่อพฒันา
คุณภาพศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขตจังหวัด
ขอนแก่น 

 4,000,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัยใน
เขตจังหวัดขอนแก่น 

จัดซ้ือครุภัณฑ์
ห้อง E-
Classroomเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ศูนย์การศึกษา 

161. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง E-
Classroomเพื่อพฒันา
คุณภาพศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขตจังหวัด
ขอนแก่น 

 19,750,000.00 เพื่อส่งเสริมและพฒันาการ
เด็กปฐมวัย 

จัดซ์อครุภัณฑ์ 

162. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง ASEAN e 
- Classroom ระดับ
ประถมศึกษา เพื่อยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดขอนแก่น 

 1,050,000.00 เพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ 

163. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง ASEAN e 
- Classroom ระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดขอนแก่น 

 9,000,000.00 เพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ 
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164. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซ้ือครุภัณฑ์หุ่นยนต์ของ
โรงเรียนสังกดั อบจ.ขอนแก่น

 4,000,000.00 เพื่อเสริมสรา้งทักษะของ
นักเรียนในการประกอบ
หุ่นยนต ์

จัดซ้ือครุภัณฑ์
หุ่นยนต ์

165. การพัฒนา
การศึกษา 

อบรมพัฒนานักเรยีนสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

 12,000,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนสงักัด อบจ.
ขอนแก่น และ สพม.25 

นักเรียนช้ัน ม.6 
ในสังกัด สพม.25
และสังกัด อบจ.
ขอนแก่น 

166. การพัฒนา
การศึกษา 

ค่าใช้จา่ยในการสง่เสริม
การศึกษา 

 8,000,000.00 เพื่อใช้จา่ยในการส่งเสรมิ
การศึกษาท้ังในและนอก
ระบบ 

จัดซ้ือสื่อนวัต 
กรรม และเทคโน
โลยีทางการศึกษา

167. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดการแข่งขันมหกรรม
การศึกษาท้องถ่ิน ประจําปี
การศึกษา 2558 คอบ
คัดเลือกระดบัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

5,000,000.00 เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
วิชาการของนักเรยีนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในภาค 

นักเรียน อปท.ใน
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

168. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ  500,000.00 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
พิเศษเรียนร่วม 

โรงเรียนในสงักัด

169. การพัฒนา
การศึกษา 

อบรมพัฒนายกระดับคุณภาพ
นักเรียนอําเภอชุมแพ ของ 
อบจ.ขอนแก่น 

 4,000,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณภาพและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของ อบจ.ขอนแกน่ 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5
สถานศึกษาใน
พื้นท่ีอําเภอชุมแพ

170. การพัฒนา
การศึกษา 

วัสดุเครื่องแตง่กายนักเรียน 
เครื่องเขียน หนังสอืและ
แบบเรียนเสริมทักษะ 

 13,000,000.00 เพื่อจัดหาวัสดุเครือ่งแต่งกาย
นักเรียน เครื่องเขยีน หนังสือ 
และแบบเรียนเสรมิทักษะ 

โรงเรียนในสงักัด 
อบจ.ขอนแก่น  

171. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดงานมหกรรมหนังสือภาค
อีสาน(I-san Book Fair)(
อุดหนุนมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น) 

 500,000.00 เพื่อกระตุ้นและสร้าง
วัฒนธรรมอีสานสูส่ังคมรัก
การอา่นและเป็นการเผยแพร่
ความรูสู้่กลุ่มนักเรยีน
นักศึกษา และผูส้นใท่วไปใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

จัดกจิกรรม 

172. การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสรมิศักยภาพนักเรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา วิชาการ
(อุดหนุนสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1) 

 1,900,000.00 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน 
ครูผู้สอน และทุกภาคส่วนได้
ร่วมกันเสริมสรา้งสังคมแห่ง
การเรียนรูพ้ัฒนาทุนมนุษย์
แก่เด็กและเยาวชนสู่
อาณาจักรแห่งความคิด 

จัดการแข่งขัน 

173. การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสรมิศักยภาพนักเรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
วิชาการ(อุดหนุนสาํนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2) 

 1,774,000.00 เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาทุกระดบัในดา้น
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ
วิชาการ 

จัดกจิกรรม 
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174. การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสรมิศักยภาพนักเรียน 
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
วิชาการ(อุดหนุนสาํนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
3) 

 1,400,000.00 เพื่อเป็นเวทีในการแสดง
ศักยภาพทางด้านศิลปะ 
ดนตรี กฬีา และวชิาการของ
นักเรียน 

จัดกจิกรรม 

175. การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสรมิศักยภาพนักเรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
วิชาการ(อุดหนุนสาํนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
4) 

 1,900,000.00 เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเปน็เลิศด้าน
ศิลปะ ดนตรแีละวิชาการ 

จัดกจิกรรม 

176. การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสรมิศักยภาพนักเรียน 
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
วิชาการ(อุดหนุนสาํนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
5) 

 1,000,000.00 เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเปน็เลิศด้าน
ศิลปะ ดนตรี และวิชาการ 

จัดกจิกรรม 

177. การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสรมิศักยภาพนักเรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
วิชาการ(อุดหนุนสาํนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 
25) 

 2,200,000.00 เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนให้มีความเป็นเลิศ
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
วิชาการ 

จัดกจิกรรม 

178. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียน
แก่นนครวิทยาลัย(อุดหนุน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 
25) 

 1,300,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพของวง
โยธวาทิตในการเขา้ร่วม
แข่งขันประกวด 

วัสดุอปุกรณ์ของ
วงโยธวาทิต 

179. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์( e-library )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการขอนแกน่(อุดหนุน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 
25) 

 2,000,000.00 เพื่อให้คร ูนักเรียน ได้มี
แหลง่เรียนรู้และพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูในการ
จัดเก็บข้อมูล ห้องสมุด และ
ให้บริการผา่นเครอืข่าย
อินเตอร์เน็ต 

ห้องสมุด 

180. การพัฒนา
การศึกษา 

ห้องชมภาพยนต์แบบมินิเธีย
เตอร์(Mini Theatre)(
อุดหนุนสาํนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา
ขอนแก่น เขต 25) 

 2,000,000.00 เพื่อจัดสร้างโรงภาพยนตร์
มาตรฐานเป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียน โรงเรียน
ใกล้เคียง ในชุมชน 

มีอุปกรณ์
สําหรับแย
ภาพยนตร์ท่ี
สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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181. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดกจิกรรมสปัดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจําป ี2559(อุดหนุนศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ขอนแก่น) 

 100,000.00 เพื่อให้เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไปไดศึ้กษา
เรียนรู้กิจกรรมเกีย่วกับ
วิทยาศาสตร์ 

จัดกจิกรรม 

182. การพัฒนา
การศึกษา 

พระสงฆก์ับการเปน็ผู้นําใน
การฟื้นฟแูละอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
(อุดหนุนมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
วิทยาเขตขอนแกน่) 

 500,000.00 เพื่อสัมมนาพระสงฆ์และ
นิสิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัตตินในวิถี
วัฒนธรรมของพระสงฆใ์น
พระพุทธศาสนาและแนว
ทางการฟ้ืนฟูอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

วิทยากร 
พระสงฆ ์นิสิต 
ทุกสาขาวิชา 

183. การพัฒนา
การศึกษา 

สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาหมูบ่้าน
รักษาศีล 5(อุดหนุน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น) 

 1,500,000.00 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แดพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยุ่หวัฯ และสมเด็จพระ
นางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 

จัดกจิกรรม 

184. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นพระคือ ม.16 ต.พระ
ลับ-เขต ต.บึงเนียม อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

 250,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

185. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230-บ้านบึงฉมิ ม.
4 ต.บึงเนียม อ.เมอืง จ.
ขอนแก่น 

 1,493,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

186. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นเหมอืดแอ่ ม.7 - 
บ้านโคกท่า ม.5 ต.หนองตูม-
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2183 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 499,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

187. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย ขก 3065 บ้าน
โนนม่วง-บ้านหนองปอ อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 

 7,400,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

188. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านมว่ง ม.13 ต.
บ้านทุ่ม-บ้านสาวะถี ม.8 ต.
สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 824,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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189. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านแดงน้อย ม.
6,16 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง-บ้าน
ค้อ ม.10 ต.บ้านเหล่า  
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

 2,000,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

190. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นม่วง ม.5 ต.บ้านทุ่ม-
บ้านหนองตาไก้ ม.1,17 
 ต.สาวะถี อ.เมือง 
 จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

191. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นทุ่ม ม.4 ต.บ้านทุ่ม-
บ้านเหล่านางาม ม.10  
ต.บ้านหว้า อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

192. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สยบ้านหนองปิง ม.10,18 ต.
สาวะถี-บ้านวังตอ ม.10,14 
ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

193. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโนนรัง ม.11,16,22 
ต.สาวะถี อ.เมือง-บ้านหนอง
เซียงซุย ม.4,5,9 ต.ป่าหวาย
น่ัง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

194. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นงิ้ว ม.9,19 ต.สาวะถี-
บ้านหนองปอ ม.2,19 ต.บ้าน
ค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

195. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นสาวะถี ม.6,7,8 ต.สา
วะถี-ทางหลวงชนบท(สาย บ.
ทุ่ม-บ.สาํราญ) อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย  

เส้นทางคมนาคม

196. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นแดงใหญ่ ม.1,2 ต.
แดงใหญ-่ถนนโคลัมโบ  
อ.เมือง จ.ขอนแกน่ 

 323,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

197. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นทุ่ม ม.1,2 ต.บ้าน
ทุ่ม-ถนนเหล่านาด ีอ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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198. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นหนองหลบุ ม.10 ต.
แดงใหญ-่ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 

 300,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

199. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลาดยางเคพซีล(ผิวเรียบ)
สายบา้นโนนลาน ม.4-บ้านซํา
จาน ม.20 ต.บ้านค้อ-ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 

 1,000,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

200. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลาดยางแบบเคพซีล(ผิว
เรียบ)สายบา้นหนองเบ็ญ ม.3 
ต.โนนท่อน-ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 

 1,000,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

201. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายชุมชนโคกสูง เขต
เทศบาลเมืองชุมแพ-บ้านวังหู
กวาง ม.4 ต.หนองไผ่ อ.ชุม
แพ จ.ขอนแก่น 

 485,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

202. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายชุมชนโคกสําราญ 
เขตเทศบาลเมืองชุมแพ-บ้าน
ใหม่นาคํา ม.15 ต.หนองไผ ่
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 493,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

203. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายชุมชนหนองผือ เขต
เทศบาลเมืองชุมแพ-บ้านโนน
ทองหลาง ม.2 ต.หนองไผ่ อ.
ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 491,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

204. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายชุมชนโนนสําราญ 
ม.4 เขตเทศบาลเมืองชุมแพ-
บ้านหว้ยบง ม.6 ต.หนองไผ่ 
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 485,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

205. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายชุมชนโคกสูง เขต
เทศบาลเมืองชุมแพ-เขต ต.
หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

 493,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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206. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายชุมชนหนองผอืพัฒนา 
เขตเทศบาลเมืองชุมแพ-บ้าน
เทพนคร ม.11 ต.หนองไผ่ อ.
ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 490,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

207. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายชุมชนไผกุ่ดหิน เขต
เทศบาลเมืองชุมแพ-บ้าน
หนองสงัข์ ม.5 ต.ไชยสอ อ.
ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 487,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

208. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายบ้านแก้งยาว ม.8 ต.
ชุมแพ-เขตเทศบาลเมืองชุม
แพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 481,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

209. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายบ้านหนองบัว ม.5 
ต.ชุมแพ-เขตเทศบาลเมืองชุม
แพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 482,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

210. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายบ้านนาดอกไม้ ม.2 
ต.ชุมแพ-เขตเทศบาลเมืองชุม
แพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 492,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

211. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายชุมชนพรานราษฎ์ 
เขตเทศบาลเมืองชุมแพ-บ้าน
สว่างวารี ม.10 ต.ชุมแพ อ.
ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 487,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

212. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายบ้านสวา่งวารี ม.10 
ต.ชุมแพ-ชุมชนสว่างวารี ม.1 
เขตเทศบาลเมืองชุมแพ อ.ชุม
แพ จ.ขอนแก่น 

 483,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

213. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายชุมชนกดุชุมแพ เขต
เทศบาลเมืองชุมแพ-บ้าน
มาลา ม.3 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ 
จ.ขอนแก่น 

 483,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

214. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายบ้านแห่ ม.1 ต.ชุม
แพ-เขตเทศบาลเมืองชุมแพ 
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 484,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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215. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายบ้านดอนหัน ม.9 ต.
ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น-
เขต อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

 484,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

216. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ขยายไหล่ทางถนนสายมะลิ
วัลย์ ขอนแก่น ชุมแพ-แหล่ง
ท่องเท่ียวผาหินเกิง้ ต.ขัวเรียง 
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 203,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

217. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก บา้นวังศักดา ม.13-บ้าน
น้อยพัฒนา ม.9 ต.นาหนอง
ทุ่ม อ.ชุมแพ - ต.ห้วยม่วง อ.
ภูผามา่น จ.ขอนแก่น 

 473,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

218. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก บา้นวังเจรญิ ม.10 ต.วัง
หินลาด อ.ชุมแพ-ต.นาจาน 
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

 300,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

219. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ บ้านหนองหนามแท่ง 
ม.8 ต.หนองเขียด-ทางหลวง 
201 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 2,577,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

220. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านโคกกลาง ม.14 ต.วังชัย-
บ้านโสกแสง ม.4 ต.หนองกุง 
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น 

 478,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

221. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านโคกกลาง ม.8 ต.วังชัย-
บ้านโสกแสง ม.4 ต.หนองกุง 
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น 

 488,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

222. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านโคกกลาง ม.8 ต.วังชัย-
บ้านหวับึง ม.3 ต.พังทุย อ.นํ้า
พอง จ.ขอนแก่น 

 452,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

223. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านเสียว ม.9,13 ต.วังชัย-
บ้านนาเรียง ม.5 ต.หนองกุง 
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น 

 484,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

224. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านคํามืดเหนือ ม.12 ต.นํ้า
พอง-บ้านคําบง ม.8 ต.
สะอาด อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น

 458,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

225. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านคําบง ม.8,9 ต.สะอาด-
บ้านคํามืดเหนือ ม.12 ต.นํ้า
พอง อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น 

 437,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

226. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านวงัชัย ม.6 ต.วังชัย-บ้าน
นายม ม.2 ต.หนองกุง อ.นํ้า
พอง จ.ขอนแก่น 

 462,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

227. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านวงัชัย ม.6 ต.วังชัย-บ้าน
หนองแสง ม.1,2 ต.ท่ากระ
เสริม อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น 

 471,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

228. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหลุมหิน ม.10 ต.หนองกุง-
บ้านหนองหว้า ม.10 ต.ทราย
มูล อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น 

 455,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

229. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองหว้า ม.10 ต.ทราย
มูล อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น- 
ถนนสายนํ้าพอง พระธาตุขาม
แก่น 

 460,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

230. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านวงัชัย ม.16 ต.วังชัย-บ้าน
หนองแสง ม.2 ต.ท่ากระเสรมิ 
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น 

 446,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

231. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านวงัชัย ม.6 ต.วังชัย-บ้าน
ท่าเม่า ม.6 ต.ม่วงหวาน อ.นํ้า
พอง จ.ขอนแก่น 

 482,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

232. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านวงัชัย ม.1,2,16 ต.วังชัย-
เขต ต.มว่งหวาน อ.นํ้าพอง  
จ.ขอนแก่น 

 461,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

233. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหว้ยหินลาด ม.4 ต.ม่วง
หวาน อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น-
ถนนมิตรภาพ(2) 

 479,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

234. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งท่อเหล่ียมข้ามลาํหว้ย
ปากโคก บ้านโคกใหญ่ ม.9 ต.
บัวเงิน อ.นํ้าพอง-ต.หัวนาคํา 
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

 289,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

235. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2038-บ้านหนอง
หญา้ปล้อง ม.6 ต.ภูเวียง อ.ภู
เวียง จ.ขอนแก่น 

 1,640,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

236. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก บา้นทรายทอง ม.10 ต.
วังเพ่ิม-ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.
ขอนแก่น 

 499,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

237. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก บา้นโคกป่ากงุ ม.1 ต.สี
ชมพู-ต.วังเพ่ิม อ.สีชมพู จ.
ขอนแก่น 

 499,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

238. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสีชมพู ม.4 ต.สี
ชมพู-ต.วังเพ่ิม อ.สีชมพู จ.
ขอนแก่น 

 499,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

239. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านลอมไผ ่ม.2 ต.ศรี
สุข-ต.วังเพ่ิม อ.สชีมพู จ.
ขอนแก่น 

 1,500,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

240. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านสันติสุข ม.6 ต.หนอง
แดง-ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.
ขอนแก่น 

 499,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

241. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านคลองเจรญิ ม.6 ต.บ้าน
ใหม-่ต.วังเพ่ิม อ.สชีมพู จ.
ขอนแก่น 

 499,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

242. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านโสกส้มกบ ม.2 ต.บ้าน
ใหม-่ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.
ขอนแก่น 

 300,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

243. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองข้ีควาย ม.4 ต.ซํา
ยาง-ต.ภูห่าน อ.สชีมพู 
 จ.ขอนแก่น 

 499,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

244. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านโนนสูง ม.6 ต.ภูห่าน-ต.
บ้านใหม่ อ.สีชมพู  
จ.ขอนแก่น 

 445,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

245. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก บา้นสารจอด ม.2 ต.ซํา
ยาง-ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.
ขอนแก่น 

 180,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

246. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก บา้นร่องกลอง ม.3 ต.ซํา
ยาง-ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.
ขอนแก่น 

 325,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

247. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนสําหรับให้นํ้าล้น
ผ่าน คสล.ข้ามลาํห้วยน้อย 
บ้านโนนสวา่ง ม.6 ต.ดอนดั่ง-
ต.หนองสองห้อง อ.หนองสอง
ห้อง จ.ขอนแก่น 

 729,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

248. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนสําหรับให้นํ้าล้น
ผ่าน คสล.ข้ามลาํห้วยเสือเฒ่า 
บ้านหนองคลองเจริญ ม.9 ต.
สําโรง-ต.วังหิน อ.หนองสอง
ห้อง จ.ขอนแก่น 

 729,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

249. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนสําหรับให้นํ้าล้น
ผ่าน คสล.ข้ามลาํห้วยกระดิง่
ตอนล่าง บา้นหนองทุ่ม ม.3 
ต.ดอนดั่ง-ต.หนองเม็ก อ.
หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 

 640,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

250. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนสําหรับให้นํ้าล้น
ผ่าน คสล.ข้ามลาํห้วยวังม่วง 
บ้านเมย ม.8 ต.หนองสอง
ห้อง-บ้านหนองเหล็ก ม.1 ต.
หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น 

 640,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

251. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนสําหรับให้นํ้าล้น
ผ่าน คสล.ข้ามลาํห้วยเสือเต้น 
บ้านหนองดู่ ม.9 ต.ดงเค็ง-ต.
ตะกั่วปา่ อ.หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแก่น 

 560,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

252. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งท่อเหล่ียม คสล.ข้าม
ลําหว้ยไร่ตอนล่าง บ้านดอนดู่
เหนือ ม.12 ต.ดอนดู่ อ.หนอง
สองหอ้ง-ต.สระแก้ว อ.เปอืย
น้อย จ.ขอนแก่น 

 

 355,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

253. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งท่อเหล่ียม คสล.ข้าม
ลําหว้ยไร่ตอนล่าง บ้านหนอง
บัวลอง ม.8 ต.ดอนดู่ อ.หนอง
สองหอ้ง-ต.สระแก้ว อ.เปอืย
น้อย จ.ขอนแก่น 

 355,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

254. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งท่อลอดกลม คสล.
ข้ามลาํหว้ยฝายใหม่ บ้านโนน
ทัน ม.9 ต.ดอนดั่ง-ต.ดอนดู่ 
อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น

 299,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

ท่อลอด 

255. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซม
ถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบา้นโคกสูง ม.6 ต.โนน
ธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น-ต.เมืองโดน อ.
ประทาย จ.นครราชสีมา 

 1,462,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

256. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งท่อเหล่ียม คสล.ข้าม
ลําหว้ยเสือเต้น บา้นโนนม่วง 
ม.7 ต.ดงเค็ง-ต.หนองสอง
ห้อง อ.หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น 

 453,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

257. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองแวง ม.3 
ต.โจดหนองแก-บา้นโนน
สะอาด ม.6 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.
ขอนแก่น 

 499,800.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

258. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองเรือ ม.7 
ต.โจดหนองแก-บา้นหัวคู ม.6 
ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.
ขอนแก่น 

 499,800.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

259. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโสกนกเต็น
พัฒนา ม.10 ต.โสกนกเต็น อ.
พล-เขต ต.หนองเม็ก อ.หนอง
สองหอ้ง จ.ขอนแก่น 

 499,800.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

260. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองบัว ม.3 
ต.โสกนกเต็น-บ้านชาด ม.1 
ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น

 

 499,800.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

261. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากทางหลวง
ชนบทสายตําแย-โนนกอก ต.
หนองแวงโสกพระ-บ้านทับบา 
ม.3 ต.เมืองพล อ.พล จ.
ขอนแก่น- 

 499,800.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

262. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านทับบา ม.3 ต.
เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 
เช่ือมทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 207 

 499,800.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

263. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโนนฝ้าย ม.9 
ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น-
ถนนมิตรภาพ 

 499,800.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

264. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านปา่พร้าว ม.6 
ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.
ขอนแก่น-ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2246 

 499,800.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

265. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโนนพริก ม.7 
ต.โคกสง่า-บ้านหนองโจด ม.5 
ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น

 499,800.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

266. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านบรูณะ ม.8 ต.
หนองมะเขือ อ.พล จ.
ขอนแก่น เช่ือมทางหลวง
หมายเลข 2246 

 375,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

267. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหันน้อย ม.10 
ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.
ขอนแก่น-ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 

 499,800.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

268. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองแปน ม.
4 ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล 
จ.ขอนแก่น-เขตติดต่อ อ.
ประทาย จ.นครราชสีมา 

 

 499,800.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

269. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองมะเขือ ม
1 ต.หนองมะเขือ-บ้านหว้ยโจด
ม.1 ต.โนนข่า อ.พล  
จ.ขอนแก่น 

 467,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

270. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองแวงแอก 
ม.4 ต.โนนข่า-บ้านหันน้อย ม.
10 ต.หนองแวงโสกพระ  
อ.พล จ.ขอนแก่น 

 499,800.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

271. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโนนข่า ม.5 
 ต.โนนข่า-บ้านโจดน้อย ม.3 
ต.หนองมะเขือ อ.พล  
จ.ขอนแก่น 

 260,400.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

272. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสวาง ม.7 ต.
บ้านลาน-ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2301 อ.บ้านไผ ่
 จ.ขอนแก่น 

 995,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

273. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นหนองขาม ม.9 ต.นา
คํา-ต.ศรีสุขสําราญ อ.อุบล
รัตน์ จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน้่อยกว่า 
60 

เส้นทางคมนาคม

274. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นหนองไหล ม.4 ต.นา
คํา-ต.ศรีสุขสําราญ อ.อุบล
รัตน์ จ.ขอนแก่น 

 499,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย  

เส้นทางคมนาคม

275. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโนนราศร ีม.2 ต.นา
คํา อ.อุบลรัตน์-ต.ดงเมืองแอม 
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

276. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโนนราศร ีม.2 ต.นา
คํา-ต.ศรีสุขสําราญ อ.อุบล
รัตน์ จ.ขอนแก่น 

 231,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

277. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นกุดกระหนวน ม.3 ต.
นาคํา-ถนนลาดยางทางหลวง
ชนบท อ.อุบลรัตน์  
จ.ขอนแก่น 

 460,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

278. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นหนองแวง ม.10 ต.นา
คํา-ต.บ้านดง อ.อบุลรัตน์  
จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

279. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโคกสูง ม.5 ต.โคกสูง 
อ.อุบลรัตน์-ต.ม่วงหวาน อ.นํ้า
พอง จ.ขอนแก่น 

 365,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

280. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโคกสวา่ง ม.10  
ต.โคกสูง อ.อบุลรตัน์-ต.บ้าน
ค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

281. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโคกสวา่ง ม.10 ต.โคก
สูง อ.อุบลรัตน์-ต.ป่าหวายนั่ง 
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

282. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นหนองแต ้ม.5,6 ต.
บ้านดง-ต.นาคํา อ.อุบลรัตน์ 
จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

283. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นดง ม.2,3 ต.บ้านดง-
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท 
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

284. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นขุนด่าน ม.1 ต.บ้าน
ดง-ถนนลาดยางทางหลวง
ชนบท อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแกน่

 410,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

285. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลูกรงั สายบา้น
โสกดู่ บา้นหนองกงุใหญ่ ม.1 
ต.หนองกุงใหญ ่อ.กระนวน-
บ้านโคกกลาง ม.4 ต.คําแมด 
อ.ซําสูง จ.ขอนแกน่ 

 800,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

286. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ซ่อมเสริมผิวถนนลาดยาง 
แยกบ้านวังโพน หมู่ท่ี 3 - 
บ้านหนองโอง หมูท่ี่ 7 ตําบล
หนองกงุใหญ่ - แยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2152 
(ตอนกระนวน-เชียงยืน) 
อําเภอกระนวน จงัหวดั
ขอนแก่น  

 1,000,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม



41 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

287. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ซ่อมเสริมผิวถนนลาดยาง  
สาย ขก 2054 - แยกทางหลวง
หมายเลข 2039 - โยกโคน 
ตําบลห้วยโจด อ.กระนวน 
จังหวัดขอนแก่น 

 2,000,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

288. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหินคลกุ
บ้านคอนฉิม หมู่ท่ี 1,หมู่ท่ี 9 
ตําบลคอนฉิม - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข ขก 1021 
 อ.แวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น

 499,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

289. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคูขาด หมู่ท่ี 2 
ตําบลโคกสง่า อาํเภอพล - 
บ้านโนนข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 11 
ตําบลแวงน้อย อําเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น 

 499,800.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

290. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรังบด
อัดแน่น สายบา้นป่าเป้ง หมู่ท่ี 
8 ตําบลแวงน้อย - บ้านหนอง
หญา้ขาว หมู่ท่ี 5 ตําบลท่านาง
แนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

 499,600.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

291. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง
บดอัดแน่น สายบา้นท่านาง
แนว หมู่ท่ี 2 ตําบลท่านาง
แนว - บ้านหนองสะแบง หมู่
ท่ี 5 ตําบลละหานนา อําเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
(ช่วงสถานีสูบนํ้าดว้ยไฟฟ้า) 

 498,900.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

292. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านท่านางแนว 
หมู่ท่ี 9 - บ้านหนองกุง หมู่ท่ี 
6 ตําบลท่านางแนว - ทาง
หลวงแผ่นดิน สาย 2065 
อําเภอแวงน้อย จ.ขอนแก่น 

 499,600.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

293. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง
บดอัดแน่น สายบา้นหนองดู่ 
หมู่ท่ี 4 ตําบลละหานนา 
อําเภอแวงน้อย จงัหวดั
ขอนแก่น - หนองละหานนา 
เช่ือมตําบลโนนสะอาด 
อําเภอแกง้สนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา 

 499,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

294. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง
บดอัดแน่น สายบา้นท่านาง
แนว หมู่ท่ี 2 ตําบลท่านาง
แนว อาํเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น - แม่นํ้าชี เช่ือม
ตําบลหนองขามอําเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  

 499,600.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

295. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง
บดอัดแน่น สายบา้นโนนเขวา 
หมู่ท่ี 1 ตําบลท่านางแนว - 
ทางลาดยางโยธาธิการเช่ือม
ทางหลวงสาย 2065 อําเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  

 499,900.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

296. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง
บดอัดแน่น สายบา้นโคกสูง 
หมู่ท่ี 2 - บ้านหนองโก หมู่ท่ี 
3 ตําบลก้านเหลือง เช่ือมทาง
หลวงสาย 2199 อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น 

 499,700.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

297. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง
บดอัดแน่น สายบา้นศรีชุมพร 
หมู่ท่ี 9 ตําบลแวงน้อย - ทาง
หลวงแผ่นดินสาย 2065 
อําเภอแวงน้อย จ.ขอนแก่น 

 499,400.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

298. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านเขวา หมู่ท่ี 9 ตําบลกุด
เค้า อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวดัขอนแก่น

 499,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

299. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองโน หมูท่ี่ 5 ตําบล
กุดเค้า อาํเภอมญัจาคีรี - 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัด
ขอนแก่น 

 499,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

300. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านขุมดิน หมู่ท่ี 4 ตําบลกุด
เค้า อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวดัขอนแก่น

 499,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

301. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองขาม หมู่ท่ี 11 
ตําบลกุดเค้า อาํเภอมัญจาคีรี 
- อําเภอชนบท จ.ขอนแก่น 

 499,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

302. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านดอนพันชาติ หมู่ท่ี 3 
ตําบลหนองแปน อําเภอ
มัญจาคีรี - อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

 499,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

303. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านนาจาน หมู่ท่ี 2 ตําบล
หนองแปน อําเภอมัญจาคีรี - 
อําเภอบา้นไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

 499,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

304. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านนาจาน หมู่ท่ี 6 ตําบล
หนองแปน - ตําบลโพนเพ็ก 
อําเภอมญัจาคีรี จงัหวดั
ขอนแก่น 

 499,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

305. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองหวัช้าง หมู่ท่ี 8 
ตําบลหนองแปน - ตําบลท่า
ศาลา อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

 499,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

306. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านแจ้ง หมู่ท่ี 7 ตําบลหนอง
แปน - ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  

 499,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

307. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านโนนแสนสุข หมู่ท่ี 10 
ตําบลหนองแปน - ตําบลโพน
เพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

 499,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

308. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านโนนสํานัก หมู่ท่ี 5 ตําบล
หนองแปน - ตําบลสวน
หม่อน อาํเภอมญัจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น  

 400,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

309. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวังใหม ่หมู่ท่ี 6 
ตําบลวังสวาบ - ตาํบลนาฝาย 
อําเภอภูผามา่น จงัหวดั
ขอนแก่น  

 

 4,818,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

310. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ท่ี 7 
ตําบลห้วยม่วง อําเภอภูผา
ม่าน - อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

 7,010,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

311. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาฝายเหนือ หมู่ท่ี 
5 บ้านสองคอน หมู่ท่ี 3 
ตําบลนาฝาย - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 อําเภอ
ภูผามา่น จงัหวัดขอนแก่น 

 6,684,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย  

เส้นทางคมนาคม

312. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านซําภูทองเหนือ หมู่
ท่ี 1 ตําบลห้วยมว่ง - ตําบลภู
ผามา่น อาํเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น 

 7,010,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

313. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแห้ว หมู่ท่ี 3 
ตําบลวังสวาบ ตาํบลนาฝาย 
อําเภอภูผามา่น จงัหวดั
ขอนแก่น 

 1,984,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

314. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสวา่งโนนสูง หมู่ท่ี 
3 ตําบลภูผาม่าน อําเภอภูผา
ม่าน - ตําบลนาหนองทุ่ม 
อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

 494,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

315. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก แยกทางหลวงชนบท 
ขก 4038 บ้านโนนสว่าง หมู่
ท่ี 4 - บ้านห้วยแร่ หมู่ท่ี 7
ตําบลวังม่วง อําเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น  

 495,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

316. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถ่ิน สาย
บ้านโสกนาค ตาํบลวังม่วง - 
บ้านวงัหิน ตําบลสระแก้ว
อําเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น  
 
 

 495,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

317. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซม
ถนนลาดยางแบบ Cape 
Seal สายบา้นขามป้อม หมู่ท่ี 
1 ตําบลขามป้อม - ทางหลวง
แผ่นดิน 2297 อําเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น 

 495,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

318. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาเสถียร หมู่ท่ี 8 
ตําบลขามป้อม - ทางหลวง
แผ่นดิน 2297 อําเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น 

 495,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

319. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ(เคพซีล) สายบ้านหนอง
คลองน้อย หมู่ท่ี 8 ตําบลปา่
มะนาว อาํเภอบา้นฝาง - 
ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

 1,000,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

320. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ(เคพซีล) สายบ้านห้วย
หว้า หมู่ท่ี 6,8 ตําบลโนนฆ้อง 
- บ้านดอนหัน หมูท่ี่ 6,11 
ตําบลบ้านฝาง อาํเภอบ้าน
ฝาง จังหวัดขอนแก่น 

 1,000,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

321. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ(เคพซีล) สายบ้านโคก
งาม หมู่ท่ี 4 ตําบลโคกงาม 
อําเภอบา้นฝาง -ตาํบลบ้าน
ผือ อาํเภอหนองเรือ จังหวดั
ขอนแก่น  

 1,000,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

322. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ท่ี 
1 ตําบลโนนพะยอม - บ้าน
กุดเพียขอม หมู่ท่ี 1 ตําบล
กุดเพียขอม อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

323. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหันแฮด หมู่ท่ี 
2 ตําบลบ้านแท่น อําเภอ
ชนบท - เขต ตาํบลโนนศิลา
อําเภอโนนศิลา จงัหวดั
ขอนแก่น  

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

324. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านห้วยค้อ หมู่ท่ี 
3 ตําบลโนนพะยอม - บ้าน
นาดอกไม้ หมู่ท่ี 9 ตําบล
ชนบท อําเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

325. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านห้วยยาง หมู่ท่ี 
7 ตําบลวังแสง อําเภอชนบท 
- เขต ตาํบลคอนฉิม อําเภอ
แวงใหญ่ จงัหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

326. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโซ่ง หมู่ท่ี 1 
ตําบลห้วยแก - เขตตําบล
กุดเพียขอม อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

 521,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

327. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลูกรงั สายบา้น
หนองกงุ หมู่ท่ี 5 ตําบลเขา
สวนกวาง อําเภอเขาสวน
กวาง จงัหวัดขอนแก่น - บ้าน
ตาดโตน อาํเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธาน ี

 202,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

328. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลูกรงั สายบา้น
หนองสองหอ้ง หมู่ท่ี 7 ตําบล
เขาสวนกวาง - บ้านโนนเจริญ 
หมู่ท่ี 8 ตําบลศรสีขุสําราญ 
อําเภออุบลรัตน์ จงัหวดั
ขอนแก่น 

 164,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

329. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลูกรงั สายทาง
หลวงหมายเลข 4049 ? บ้าน
หนองสองหอ้ง หมู่ท่ี 7 ตําบล
เขาสวนกวาง อําเภอเขาสวน
กวาง จงัหวัดขอนแก่น  

 255,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

330. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลูกรงั สายบา้น
หนองสองหอ้ง หมู่ท่ี 7 ตําบล
เขาสวนกวาง - บ้านคํา
สมบูรณ์ หมู่ท่ี 10 ตําบลดง
เมืองแอม อาํเภอเขาสวน
กวาง จงัหวัดขอนแก่น 

 

 379,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

331. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ท่ี 9 
ตําบลโคกสําราญ - ตําบล
บ้านแฮด อาํเภอบา้นแฮด 
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

332. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแฮด หมู่ท่ี 1 
ตําบลบ้านแฮด - บ้านหว้ย
ม่วง หมู่ท่ี 5 ตําบลหนองแซง 
อําเภอบา้นแฮด  
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

333. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านขามป้อม หมู่ท่ี 2 
ตําบลหนองแซง อาํเภอบ้าน
แฮด - อําเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

334. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ท่ี 2 
ตําบลโนนสมบูรณ ์- ตําบล
บ้านแฮด อาํเภอบา้นแฮด 
จังหวัดขอนแก่น  

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

335. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแฮด หมู่ท่ี 2 
ตําบลบ้านแฮด - บ้านโนนพัน
ชาติ หมู่ท่ี 10 ตําบลโคก
สําราญ อําเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น  

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

336. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแฮด หมู่ท่ี 2 
ตําบลบ้านแฮด - บ้านดง  
หมู่ท่ี 6 ตําบลโคกสํารา 
อําเภอบา้นแฮด  
จังหวัดขอนแก่น  

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

337. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนพันชาติ หมู่ท่ี 
10 ตําบลโคกสําราญ อาํเภอ
บ้านแฮด - บ้านหนองไห 
ตําบลหนองแปน  
อําเภอมญัจาคีรี  
จังหวัดขอนแก่น  
 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

338. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายบ้านห้วยแคน หมู่ท่ี 
4 ตําบลบ้านหัน - เขต
เทศบาลตาํบลโนนศิลา 
อําเภอโนนศิลา จ.ขอนแก่น  

 694,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

339. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายบ้านหนองนํ้าขุ่นใต้ 
หมู่ท่ี 9 ตําบลบา้นหัน - ทาง
หลวงสาย ขก 2102 อําเภอ
โนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น 

 489,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

340. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายบ้านหนองไฮ หมู่ท่ี 
3 ตําบลบ้านหัน - ทางหลวง
สาย ขก 2102 อําเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น 

 497,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

341. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองกุง หมู่ท่ี 
1 ตําบลหนองปลาหมอ 
อําเภอโนนศิลา - เขตอําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น 

 497,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

342. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านดู่น้อยหมู่ท่ี 7 
ตําบลโนนแดง อาํเภอโนน
ศิลา - เขตอําเภอบ้านไผ ่
จังหวัดขอนแก่น  

 491,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

343. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเกา่น้อย หมู่ท่ี 
3 ตําบลเปือยใหญ ่- ทาง
หลวงสายโนนแดงใหญ่ -เปือย
ใหญ่ อ.โนนสิลา จ.ขอนแก่น 

 497,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

344. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโนนศิลา หมู่ท่ี 
1 เทศบาลตาํบลโนนศิลา - 
บ้านหลุบคา หมู่ท่ี 7 ตําบล
โนนศิลา อําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น 

 491,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

345. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ท่ี 4 
ตําบลโนนแดง - เขตเทศบาล
ตําบลโนนศิลา อาํเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น 

 869,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

346. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนานิคม หมู่ท่ี 
3 ตําบลโนนศิลา - บ้านโนน
แดงใหญ่ หมู่ท่ี 1 ตําบลโนน
แดง อาํเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น 

 497,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

347. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหัวฝาย หมู่ท่ี 
6 ตําบลเปือยใหญ ่- บ้าน
ผักหวาน หมู่ท่ี 5 ตําบลหนอง
ปลาหหมอ อาํเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น 

 491,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

348. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเหล่าโนนคูณ 
หมู่ท่ี 2 ตําบลโนนศิลา - บ้าน
โนนแดงน้อย หมูท่ี่ 2 ตําบล
โนนแดง อําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น 

 494,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

349. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหมอ้ หมู่ท่ี 5 
ตําบลคูคํา - บ้านโนน หมู่ท่ี 
1,2 ตําบลบา้นโนน อําเภอซํา
สูง จงัหวัดขอนแกน่ 

 497,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

350. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายม หมู่ท่ี 5 
- บ้านแห้ว หมู่ท่ี 9 ตําบล
บ้านโนน - ถนนสายบ้าน
หนองบวัน้อย หมูท่ี่ 6 ตําบล
หนองตมู อําเภอเมือง - บ้าน
กระนวน หมู่ท่ี 2 ตําบล
กระนวน อาํเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก่น 

 499,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

351. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายรอบหนองสิม บ้านโนน 
หมู่ท่ี 1,2 ตําบลบา้นโนน 
อําเภอซําสูง - ถนนสายบา้น
หนองบวัน้อย หมูท่ี่ 6 ตําบล
หนองตมู อําเภอเมือง - บ้าน
กระนวน หมู่ท่ี 2 ตําบล
กระนวน อาํเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

352. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นคูคํา หมูท่ี่ 2 ตําบลคู
คํา - บ้านโนน หมูท่ี่ 1,2 
ตําบลบ้านโนน อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก่น 

 499,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

353. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นดอนเขียง หมู่ท่ี 4 
ตําบลคําแมด อาํเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก่น - บ้านนาไร่
เดียว ตาํบลชมช่ืน อําเภอชม
ช่ืน จังหวัดมหาสารคาม 

 499,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

354. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายแยกทางหลวง สาย
อําเภอเชียงยืน - อําเภอ
กระนวน - หนองกุดดิ่ง บ้าน
หัวฝาย หมู่ท่ี 2 ตําบลห้วย
เตย อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

355. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นซับแดง หมู่ท่ี 5 
ตําบลซับสมบูรณ์ - บ้านโนน
คูณ หมู่ท่ี 6 ตําบลบ้านโคก 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัด
ขอนแก่น 

 496,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

356. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นสามหมอ หมู่ท่ี 1 
ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวดัขอนแก่น - บ้าน
สําราญ ตําบลศรสีาํราญ 
อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

 316,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

357. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นหนองหญา้รังกา หมู่
ท่ี 5 ตําบลโพธิ์ไชย - บ้านซับ
เจริญ หมู่ท่ี 10 ตําบลซับ
สมบูรณ์ อาํเภอโคกโพธิ์ไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

 420,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม



51 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

358. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านสงแดง หมู่ท่ี 4 
ตําบลนาแพง อาํเภอโคกโพธ์ิ
ไชย เช่ือมถนนสายบ้านหนอง
หวาย - บ้านหนองโน ตําบล
กุดเค้า อาํเภอมญัจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

 350,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

359. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ สายจากบ้านโคกสง่า 
หมู่ท่ี 4 ตําบลบา้นเรือ อําเภอ
ภูเวียง - บ้านศาลาดิน หมู่ท่ี 
7 ตําบลขนวน อาํเภอหนอง
นาคํา จังหวัดขอนแก่น 

 6,782,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย  

เส้นทางคมนาคม

360. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ สายบ้านโคกสูง หมู่ท่ี 9 
ตําบลนํ้าพอง - บา้นดงเย็น 
หมู่ท่ี 12 ตําบลบัวใหญ่ 
อําเภอนํ้าพอง จ.ขอนแก่น 

 15,858,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

361. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ สายจากทางหลวง 
2133 แยกบ้านหว้ยขัน หมู่ท่ี 
7 ตําบลบ้านเรอื - บ้านดินดํา 
หมู่ท่ี 7 ตําบลดินดํา อาํเภอภู
เวียง จังหวดัขอนแก่น 

 7,121,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

362. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ สายจากทางหลวง 
2038 แยกบ้านวังขอนแดง 
หมู่ท่ี 8 - บ้านหนองกุงธนสาร 
หมู่ท่ี 12 ตําบลหนองกุง
ธนสาร อาํเภอภูเวยีง จังหวัด
ขอนแก่น 

 13,514,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

363. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ซ่อมสรา้งถนนลาดยางแบบ
ผิวเรียบ สายบา้นโนนสะอาด 
หมู่ท่ี 6 ตําบลดอนดู่ อําเภอ
หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 
เช่ือมทางหลวงชนบทสาย
หนองสองหอ้ง-นาเชือก 

 6,600,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

364. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลูกรงั สายบา้น
แก่นทอง หมู่ท่ี 22 ตําบลบา้น
เป็ด - เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น อาํเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

 450,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม



52 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

365. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโคกกลาง หมู่ท่ี 6 
ตําบลโนนสมบูรณ ์- ตําบลนา
งิ้ว อาํเภอเขาสวนกวาง ตาํบล
โนนสมบูรณ ์- ตําบลนางิ้ว 
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 

 499,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

366. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นป่าเปือย หมู่ท่ี 1 
ตําบลโนนสมบูรณ ์อําเภอเขา
สวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น - 
ตําบลหนองกุงศรี อําเภอโนน
สะอาด จังหวัดอดุรธานี 

 479,000.00 ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน้่อยกว่า 
60 

เส้นทางคมนาคม

367. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นหัวฝาย หมู่ท่ี 5 
ตําบลโนนสมบูรณ ์- ตําบลนา
งิ้ว อาํเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

368. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 2 
ตําบลโนนสมบูรณ ์- ตําบลนา
งิ้ว อาํเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

369. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโนนหัวช้าง หมู่ท่ี 8 
ตําบลโนนสมบูรณ ์อําเภอเขา
สวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น - 
ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอ
หนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี 

 499,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

370. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโนนหัวช้าง หมู่ท่ี 8 
ตําบลโนนสมบูรณ ์อําเภอเขา
สวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น - 
ตําบลหนองกุงศรี อําเภอโนน
สะอาด จังหวัดอดุรธานี 

 421,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

371. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโนนเจริญ หมู่ท่ี 4 
ตําบลโนนสมบูรณ ์เช่ือม
ถนนลาดยางองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดขอนแก่น อําเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 

 437,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม



53 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

372. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นวังนํ้าทิพย์ หมู่ท่ี 10 
ตําบลโนนสมบูรณ ์- ตําบลนา
งิ้ว อาํเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น 

 231,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

373. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโคกกลาง หมู่ท่ี 6 
ตําบลโนนสมบูรณ ์อําเภอเขา
สวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น - 
ตําบลหนองกุงศรี อําเภอโนน
สะอาด จังหวัดอดุรธานี 

 218,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

374. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

เสริมผิวทางลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบา้นหัว
หนอง หมู่ท่ี 2 ตําบลหนอง
สองหอ้ง -ตําบลหนองไผ่ล้อม 
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

 1,706,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

375. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

เสริมผิวทางลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
207 -บ้านหนองสองห้อง หมู่
ท่ี 1 ตําบลหนองสองห้อง 
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

 934,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

376. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

เสริมผิวทางลาดยางแบบแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบา้น
เมย หมู่ท่ี 8 ตําบลหนองสอง
ห้อง -บ้านหนองเหล็ก หมู่ท่ี 
1 ตําบลหันโจด อาํเภอหนอง
สองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น 

 560,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

377. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ สายบ้านพรสวรรค์ หมู่
ท่ี 9 ตําบลหนองไผ่ -วัดท่า
ช้างเผือก บา้นโนนทองหลาง 
ตําบลไชยสอ อาํเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

 5,355,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

378. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ สายบ้านสารจอดหมู่ท่ี 
2, บ้านหนองขี้ควาย หมู่ท่ี 4 
ตําบลซํายาง -เขต ตําบลนา
จานอาํเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น 

 8,925,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม



54 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

379. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ บ้านนาค้อ หมู่ท่ี 6 
ตําบลเขาสวนกวาง - ถนน
มิตรภาพ อําเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น 

 1,990,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

380. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซม
ถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบา้นหนองแสง หมู่ท่ี 2 
ตําบลดอนดู่ อําเภอหนองสอง
ห้อง เช่ือมเขตอําเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น 

 1,500,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

381. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต (AC) ถนน
เจนจบทิศ (มติรภาพสายเก่า) 
ตําบลท่าพระ- ตําบลเมืองเก่า 
อําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

 4,558,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

382. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ สายบ้านหนองหวา้ หมู่
ท่ี 5 ตําบลบ้านโคก อําเภอ
หนองนาคํา จังหวดัขอนแก่น 
-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2133 

 1,990,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย  

เส้นทางคมนาคม

383. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ บ้านหนองหวัช้าง หมู่ท่ี 
8 ตําบลโคกสําราญ - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2 
อําเภอบา้นแฮด จงัหวดั
ขอนแก่น 

 10,650,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย  

เส้นทางคมนาคม

384. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก หรือคอนกรีตอัดแรง 
ข้ามลาํหว้ยบอง ช่วงบา้นโพน
เพ็ก หมู่ท่ี 7 ตําบลภูเวียง-
บ้านเรือ หมู่ท่ี 1 ตําบลบ้าน
เรือ อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

 3,400,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

385. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโคกไม้งาม หมู่
ท่ี 7 ตําบลหนองมะเขือ 
อําเภอพล จังหวดัขอนแก่น 
เช่ือมเขตอําเภอบวัลาย 
จังหวัดนครราชสมีา 

 1,675,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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386. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นเหล่าเหนือ หมู่ท่ี 4 
ตําบลห้วยแก-บ้านโนนศิลา 
หมู่ท่ี 8 ตําบลวังแสง อาํเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

387. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นห้วยอึง่ หมู่ท่ี 4 
ตําบลโนนพะยอม อําเภอ
ชนบท-เขต อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

388. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นหนองยายเกล้ียง หมู่
ท่ี 5 ตําบลวังแสง- เขต ตาํบล
ห้วยแก อําเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

 499,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย  

เส้นทางคมนาคม

389. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นหญ้าเครอื หมู่ท่ี 6 
ตําบลกุดเพียขอม-บ้านแท่น 
หมู่ท่ี 1 ตําบลบา้นแท่น 
อําเภอชนบท จงัหวัด
ขอนแก่น 

 498,000.00 ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน้่อยกว่า 
60 

เส้นทางคมนาคม

390. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นคุ้มน้อย หมู่ท่ี 3 
ตําบลชนบท ? บ้านห้วยไรใ่ต้ 
หมู่ท่ี 1 ตําบลโนนพะยอม 
อําเภอชนบท จงัหวัด
ขอนแก่น  

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

391. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นคุ้มกกโก หมู่ท่ี 10 
ตําบลชนบท อําเภอชนบท-
บ้านดูใ่หญ่ หมู่ท่ี 4 ตําบล
เมืองเพีย อาํเภอบา้นไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

392. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นคุ้มกกโก หมู่ท่ี 10 
ตําบลชนบท-เขต ตําบล
กุดเพียขอม อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

393. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง
โดยวิธ ีCOLD MIX 

 5,000,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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394. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับเกรดผวิจราจรลูกรงัหรอื
ถนนหินคลุก 

 4,200,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

395. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

เสริมสร้างมาตรการความ
ปลอดภัยในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร 

 150,000.00 เพื่อเสริมสรา้งความ
ปลอดภัยภายในสถานีขนสง่
ผู้โดยสารให้กับประชาชน
ผู้ใช้บรกิาร 

จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ ์

396. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ส่งเสรมิประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการใหบ้ริกร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 

 250,000.00 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการใหบ้ริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 

พัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากร
ให้บริการของ
สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร 

397. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

สัมมนาการมสี่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

 150,000.00 เพ่อส่งเสริมการมสี่วนรว่ม
ของผู้ประกอบการ และ
ประชาชนในการพัฒนา
สถานีขนส่ง 

ผู้ประกอบการ
ภายในสถานี
ขนส่ง 

398. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการขับข่ี
ปลอดภัยเสริมสร้างวินัย
จราจร 

 2,507,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู ้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัวินัย
จราจร สามารถขับข่ีอย่าง
ปลอดภัย 

จัดกจิกรรม
อบรม 

399. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

จัดระบบจราจรภายในสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร 

 200,000.00 เพื่อติดตัง้และซ่อมแซม
เครืองหมายสญัญาณจราจร 
ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ไฟส่อง
สว่าง งานตีเส้นจราจร งานตี
ช่องเส้นจราจรและ
สัญญลักษ์บนพ้ืนผวิจราจรให้
อยู่ในสภาพท่ีสมบรูณ์ชัดเจน 
ทําใหก้ารจัดระบบจราจร
สะดวก 

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร 

400. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

จัดทําแผนแม่บทการจดัการ
จราจรและระบบขนส่งภายใน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 

 500,000.00 ฝึกอบรมเจา้หน้าท่ี บุคลากร 
เพื่อเสริมสรา้งความรู้ด้าน
การใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร 

401. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมอาคาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารอาํเภอ
ชุมแพ 

 400,000.00 เพื่อบํารงุรักษาอาคารท่ีทํา
การและซ่อมแซมอาคาร
สถานีขนส่งอาํเภอชุมแพ 

ปรับปรงุ
ซ่อมแซมอาคาร 
1 และ อาคาร 2

402. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมห้องนํ้า
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุม
แพ อาคาร 1 

 400,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้หอ้งสุขา 

ปรับปรงุ
ซ่อมแซมห้องนํ้า
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403. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมห้อง
จําหน่ายตัว๋และหอ้ง
ปฏิบัติงานเจา้หน้าท่ีสถานี
ขนส่งผู้โดยสารอาํเภอชุมแพ 
อาคาร 1 

 700,000.00 เพื่อบํารงุรักษาหอ้งจําหน่าย
ตั๋วและห้องปฏิบัตงิานสถานี
ขนส่ง อ.ชุมแพ 

ปรับปรงุ
ซ่อมแซม 

404. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมอาคาร
สถานีขนส่งผู้โดยสารอาํเภอภู
เวียง 

 400,000.00 เพื่อบํารงุรักษาอาคารท่ีทํา
การและซ่อมแซมอาคาร
สถานีขนส่ง อ.ภูเวยีง 

งานปรบัปรุง
อาคาร 

405. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมอาคาร
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้าน
ไผ ่

 348,000.00 เพื่อบํารงุรักษาอาคารท่ีทํา
การและซ่อมแซมอาคาร
สถานีขนส่ง อ.บ้านไผ ่

งานปรบัปรุง
ซ่อมแซมอาคาร

406. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุภูมิทัศน์สถานีขนสง่
ผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น 
แห่งท่ี 3 

 660,000.00 เพื่อมีความเป็นระเบียบ 
สวยงาม รม่รื่น เปน็ท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

งานปลูกต้นไม้
ยืนต้น 

407. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

กก่อสร้างทางเดินเช่ือมอาคาร
สถานีขนส่งจงัหวดัขอนแก่น 
แห่งท่ี 3 

 2,000,000.00 เพื่อความสะดวกในการ
ให้บริการแกป่ระชาชน 

ก่อสรา้งทางเดิน

408. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ตรวจสอบความพร้อม
พนักงานขับรถ โดยสาร
อัจฉริยะ เพื่อปอ้งกันอุบัติเหตุ
และเพิ่มความปลอดภัยใน
การใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ ณ สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น 
แห่งท่ี 3 (อุดหนุนสํานักงาน
ขนส่งจงัหวัดขอนแก่น แห่งท่ี 
2) 

 500,000.00 เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยในการนําไปใช้
กวดขัน ตรวจตรา ใหม้ีการ
รักษาคุณภาพการให้บริการ
ท่ีดี 

พนักงานขับรถ
โดยสารประจํา
ทาง 

409. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

สํารวจปริมาณผู้โดยสารท่ีเข้า
ใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดขอนแก่นแห่งท่ี 1 แห่ง
ท่ี 2 แห่งท่ี 3(อุดหนุน
สํานักงานขนส่งจังหวัด
ขอนแก่น) 

 632,000.00 เพื่อจัดทําฐานข้อมูลการ
เดินทางของผู้โดยสารจังหวัด
ขอนแก่น 

ภายในจงัหวดั
ขอนแก่น 

410. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ถางปา่และตัดวัชพืชสองข้าง
ทางถนนลาดยาง 

 200,000.00 เพื่อปรับสภาพสองข้างทาง
ถนนในความรับผดิชอบใหม้ี
ภูมิทัศน์ท่ีเหมาะสมในการใช้
ถนน 

จัดการกบัสิ่งบด
บังทัศนวิสัยถนน
สองข้างทาง 

411. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

เสริมสร้างมาตรการความ
ปลอดภัยทางถนน 

 1,000,000.00 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
และอํานวยความสะดวกใน
การเดินทางแก่ผูใ้ช้รถใช้ถนน
ท่ีอยู่ในความรับผดิชอบ 

มาตรการความ
ปลอดภัย 
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412. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวดัขอนแกน่ 

 1,800,000.00 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของราษฎรท่ี
ประสบปญัหาภัยแล้ง 

กิจกรรม 

413. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

คนรุ่นใหม่รู้ทันสาธารณภัย  0.00 เพื่อเตรียมบุคลากรและ
หน่วยงานองค์กรให้มีความ
พร้อมในการระดมสรรพ
กําลงัทางการแพทย์ 

กิจกรรม 

414. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

กําจดัวัชพืชในแหล่งนํ้าและ
งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 1,000,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
กําจดัวัชพิช 

กําจดัวัชพิชใน
แหลง่นํ้าและงาน
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

415. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

วัสดวุิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์สารเคมตี่าง ๆ 

 250,000.00 เพื่อจัดซ้ือวสัดวุิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์สารเคมีต่าง ๆ 
ได้แก่ คลอรีน 

สระว่ายนํ้าสนาม
กีฬากลาง 

416. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นคุ้มกกโก ม.10 ต.
ชนบท อ.ชนบท-เขต อ.โนน
ศิลา จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 486,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

417. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโนนสังข์ ม.7 ต.
กุดเพียขอม-บ้านห้วยไรใ่ต้ ม.
1 ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 248,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

418. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านนาฮี ม.6 ต.โพนเพ็ก-ต.
หนองแปน อ.มญัจาคีรี จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,600.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

419. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองโน ม.5 ต.กุดเค้า 
อ.มัญจาคีร-ีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 229 จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,600.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

420. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ สายบ้านโนนฆ้อง ม.2 
ต.โนนฆ้อง-บ้านแดง ม.6 ต.
บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 5,600,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

421. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหว้ยหินเกิง้ ม.11 ต.โพน
เพ็ก อ.มญัจาคีรี -ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2062 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,600.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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422. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านเขวา ม.9 ต.กดุเค้า อ.มญั
จาคีร-ีอ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,600.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

423. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองขาม ม.11 ต.กุด
เค้า อ.มญัจาคีร-ีทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 229  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 310,600.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

424. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมถนนลูกรัง บ้าน
หนองแวง ม.1 ต.หนองแวง-
บ้านดงกลาง ต.บา้นโต้น 
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 200,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

425. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นศรีอุบล ม.5 ต.บ้าน
ใหม-่ต.ดงลาน อ.สีชมพู  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 495,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

426. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นใหม่สามคัคี ม.1  
ต.บ้านใหม-่ต.ดงลาน อ.สีชมพู
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 348,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

427. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นเบ็ญจวลัย์ ม.9 ต.
บ้านใหม-่ต.วังเพ่ิม อ.สีชมพู 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 374,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

428. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นคลองสมบูรณ์ ม.7 
ต.บ้านใหม-่ต.หนองแดง 
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 496,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

429. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นหนองข้ีควาย ม.4 
ต.ซํายาง อ.สีชมพู-ต.หนอง
เขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 497,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

430. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นสวนสวรรค์ ม.3 ต.
บ้านใหม-่ต.หนองแดง  
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 489,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

431. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นหนองผือ ม.6,7-ทาง
หลวงชนบท ขก 4063  
ต.บ้านผอื อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 495,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

432. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นทรัพย์เจรญิ ม.18-
อ่างเกบ็นํ้าฝายคึกฤทธิ์แหล่ง
เกษตรชุมชน ต.โนนทอง อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 495,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

433. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นหินลาด ม.12 ต.โนน
ทอง อ.หนองเรือ-บ้านนา
ชุมแสง ม.10 ต.นาชุมแสง อ.
ภูเวียง จ.ขอนแกน่ 

เงินสะสม 490,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

434. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นห้วยทราย ม.13-เขต
ป่าชุมชนโคกหินแม่ช้าง ต.
โนนทอง อ.หนองเรือ เช่ือม 
ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

435. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นหินลาด ม.12 ต.โนน
ทอง-บ้านเปือย ม.5 ต.โนน
ทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

436. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโนนสะอาด ม.11 
บ้านกุดฉิม ม.7,8-ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2038 ต.
โนนทัน อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

437. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นกุดแคน ม.8-บ้าน
คลองเจริญ ม.19 เช่ือมทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 
ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 327,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

438. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโคกกลาง ม.6 ต.โนน
สมบูรณ-์ถนนลาดยางทาง
หลวงชนบท อ.เขาสวนกวาง 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 400,000.00 ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน้่อยกว่า 
60 

เพื่อใหร้าษฎรมี
การคมนาคมท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 



61 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
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439. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโนนสมบูรณ์ ม.2 ต.
โนนสมบูรณ-์บ้านแสงสว่าง 
ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 400,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

440. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นคําปา่ก่อ ม.3 ต.โนน
สมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง  
จ.ขอนแก่น-อ.หนองวัวซอ  
จ.อุดรธานี 

เงินสะสม 350,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

441. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโนนเจริญ ม.4 ต.
โนนสมบูรณ ์อ.เขาสวนกวาง 
จ.ขอนแก่น -อ.หนองวัวซอ 
 จ.อุดรธานี 

เงินสะสม 350,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

442. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นหนองบัวคํามูล ม.4 
ต.คูคํา อ.ซําสูง-บ้านโคกแปะ 
ม.12 ต.โคกสี อ.เมือง 
 จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

443. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโคกใหม่ ม.6 ต.บ้าน
โนน อ.ซําสูง-บ้านสําโรง ม.11 
ต.บ้านขาม อ.นํ้าพอง  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

444. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโคกใหม่ ม.6 ต.บ้าน
โนน อ.ซําสูง-บ้านเหลา่ใหญ่ 
ม.8 ต.บ้านขาม อ.นํ้าพอง  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

445. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านวงัหิน ม.2,7 ต.สระแกว้-
บ้านหวัฝาย ม.3 ต.เปือยน้อย 
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

446. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายแยกทางหลวงชนบท ขก 
4038-บ้านวังหิน ม.7 ต.
สระแก้ว อ.เปือยน้อย  
จ.ขอนแก่น 
 

เงินสะสม 490,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

447. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโคกกลาง ม.6,บ้าน
โนนดู่ ม.5 ต.กุดกว้าง-ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

448. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นห้วยทราย ม.13-
บ้านโนนทอง ม.1 ต.โนนทอง 
เช่ือมทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 2038 อ.หนองเรือ 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

449. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นห้วยทราย ม.13-
แหลง่เกษตรหนองหญา้ปล้อง 
เช่ือมถนน คสล.สายบ้านฝาง-
บ้านโนนทอง ต.โนนทอง อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

450. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโนนทอง ม.15-แหล่ง
เกษตรชุมชน เช่ือมทางหลวง 
อบจ.สายบ้านดงน้อย-บ้าน
หินลาด ต.โนนทอง อ.หนอง
เรือ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

451. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นดอนกอก ม.8-อ่าง
เก็บนํ้าหางเช่ือนอบุลรัตน์ ต.
บ้านผือ เช่ือมทางหลวงชนบท 
ขก 4063 อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 390,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

452. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านปา่ปอพัฒนา ม.10 ต.ป่า
ปอ อ.บ้านไผ-่ต.วงัม่วง อ.
เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 380,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

453. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองตับเต่า ม.7 ต.ป่า
ปอ อ.บ้านไผ-่ต.บา้นหัน อ.
โนนศิลา จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

454. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหว้ยเสือเฒ่า ม.5 ต.ป่า
ปอ อ.บ้านไผ-่ต.บา้นหัน อ.
โนนศิลา จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 495,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

455. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองดู่ ม.3 ต.ป่าปอ อ.
บ้านไผ-่ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 495,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

456. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านปา่ปอ ม.2 ต.ป่าปอ อ.
บ้านไผ-่ต.ขามป้อม อ.เปือย
น้อย จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 495,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

457. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านหนองตับเต่า ม.9 ต.ป่า
ปอ อ.บ้านไผ-่ต.ขามป้อม อ.
เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 495,000.00 ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน้่อยกว่า 
60 

เส้นทางคมนาคม

458. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านอุบล ม.3 ต.บัวใหญ-่บ้าน
หัวบึง ม.9 ต.ทรายมูล อ.นํ้า
พอง จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 425,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

459. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนคอม ม.1 ต.
โนนคอม-เทศบาล ต.ภูผาม่าน 
อ.ภูผามา่น จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 449,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

460. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสวา่งโนนสูง ม.3 
ต.ภูผามา่น อ.ภูผาม่าน-อ.ชุม
แพ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 483,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

461. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านป่ากล้วย ม.5,6 ต.
โนนคอม-ต.ภูผามา่น อ.ภูผา
ม่าน จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 464,000.00 ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน้่อยกว่า 
60 

เส้นทางคมนาคม

462. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยเตย ม.7 ต.
ห้วยม่วง อ.ภูผามา่น-อ.ชุมแพ 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 464,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

463. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทรพัย์สมบูรณ์ ม.6 
ต.ห้วยมว่ง อ.ภูผาม่าน- 
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 464,000.00 ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน้่อยกว่า 
60 

เส้นทางคมนาคม

464. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองนกทา ม.7 
ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน- 
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 394,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

465. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโคกล่าม ม.2 ต.สาวะ
ถี-ทางหลวงชนบท(สาย บ.
ทุ่ม-บ.สาํราญ) อ.เมือง 
 จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 478,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

466. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นหนองเมก็ ม.3 ต.สา
วะถี อ.เมือง-บ้านหนองบัว ม.
7,8,10,11 ต.หนองบัว  
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 472,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

467. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นหินขาว ม.15 ต.สา
วะถี-ถนนลาดยาง(สาย บ.
โนนกู่-บ.ป่าหวายน่ัง) อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 462,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

468. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นโนนกู่ ม.5 ต.สาวะถี 
อ.เมือง-บ้านแก่นเท่า ม.7 ต.
บ้านฝาง อ.บ้านฝาง  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 494,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

469. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นหนองชมภู ม.10-
บ้านโนนคูณ ม.6 ต.บ้านโคก-
บ้านซับแดง ม.5 ต.ซับ
สมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 317,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

470. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบา้นหนองหวย ม.7 ต.นา
แพง-ทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 229 อ.โคกโพธิ์ไชย 
จ.ขอนแก่น 

 

เงินสะสม 185,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

471. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ช่วงท่ี 2) ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 201-บ้าน
โนนชาด ม.5 ต.นาหนองทุ่ม 
อําเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแก่น 

เงินสะสม 302,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

472. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนหิน
คลุก บา้นก้องเจรญิ ม.12  
ตําบลวังหินลาด-ตาํบลหนอง
ไผ่  อําเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแก่น 

เงินสะสม 321,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีการคมนาคม
ท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เส้นทางคมนาคม

473. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร บดอัดแน่น 
สายบา้นตลาดน้อย หมู่ท่ี 7 
ตําบลโนนสะอาด - บ้านปา่ไม้
งาม หมู่ท่ี 8 ตําบลโนนทอง 
เช่ือมทางหลวงแผน่ดิน 2233 
อําเภอแวงใหญ ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

 400,000.00 เพื่อให้เกษตรกรมนํ้ีาใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

เส้นทาง
การเกษตร 

474. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

สนับสนุนส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเท่ียว 

 4,600,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสรมิการท่องเที่ยว
ประเพณีและวานเทศกาล
ต่าง ๆ 

จัดกจิกรรมสง่ 
เสริมการท่อง 
เท่ียวร่วมกบัชุม 
ชนหน่วยงาน 
ภาครัฐและอกชน
โดยเน้นการม ี
ส่วนรว่ม 

475. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

ส่งเสรมิการท่องเที่ยวด้าน
อนุรักษ์ ดา้นวัฒนธรรม ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 500,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการท่องเท่ียว
จังหวัดขอนแก่น 

จัดกจิกรรม
ส่งเสรมิการ
ท่องเท่ียว 

476. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

ส่งเสรมิมัคคุเทศกชุ์มชน  500,000.00 เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
มาตรฐานการบรกิาร
นักท่องเท่ียวโดยบคุลากรใน
ชุมชน 

บุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียว 

477. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
และกระตุ้นเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้
ช่ือ"khon kaen rock party 
count Down 2016" 
(อุดหนุนเทศบาลนคร
ขอนแก่น) 
 

 1,500,000.00 เพื่อเป็นการสง่เสรมิการ
ท่องเท่ียวเมืองขอนแก่น 

จัดกจิกรรม 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

478. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
และกระตุ้นเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้
ช่ือ"การจดังานมหศัจรรย์พันธุ์
ไม้นานาชาติ ปี 2558"
เทศบาลนครขอนแก่น
(อุดหนุนเทศบาลนคร
ขอนแก่น) 

 600,000.00 เพื่อเป็นการสง่เสรมิการ
ท่องเท่ียวเมืองขอนแก่น 

จัดแสดงพันธุ์ไม้ 
ดอกไมป้ระดับ 
เมืองหนาว 

479. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
และกระตุ้นเศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้
ช่ือ "khon kaen cove 
music festival ฮักถึงแก่น
แดนดนตรรีัก 2016" 
(อุดหนุนเทศบาลนคร
ขอนแก่น) 

 1,000,000.00 เพื่อเป็นการสง่เสรมิการ
ท่องเท่ียวเมืองขอนแก่น 

จัดกจิกรรม 

480. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

จัดงานขอนแก่นไบค์วีค
(อุดหนุนสมาคมธรุกิจการ
ท่องเท่ียวจังหวัดขอนแก่น) 

 300,000.00 เพื่อส่งเสริมความรู้การขัย 
บข่ีอย่างปลอดภัย 

ผู้รักการขับข่ี 

481. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน
การท่องเท่ียวจังหวัดขอนแก่น
(อุดหนุนสมาคมธรุกิจการ
ท่องเท่ียวจังหวัดขอนแก่น) 

 400,000.00 เพื่อจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
แนะนําแหล่งท่องเที่ยว
ภายในจงัหวดัขอนแก่น 

จํานวน
นักท่องเท่ียว 

482. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

จัดอบรมภาษาต่างประเทศ
ให้กบัผู้เกี่ยวข้องดา้นการ
ท่องเท่ียว(อุดหนุนสมาคม
ธุรกจิการท่องเท่ียวจังหวัด
ขอนแก่น) 

 300,000.00 เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม
สามารถใช้ภาษาตา่งประเทศ
สื่อสารกับชาวตา่งชาติได ้

ผู้ให้บริการดา้น
การท่องเท่ียว 

483. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

ท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์โดยใช้
แนวทางระบบนิเวศ(อุดหนุน
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย  
อ.บ้านไผ่) 

 500,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการท่องเท่ียวและ
ศึกษาระบบนิเวศ 

จัดกจิกรรม 

484. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

1 อําเภอ 1 หมู่บ้าน 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 500,000.00 เพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็ง
แก่ชุมชนในการดาํเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สร้างศูนย์เรียนรู้

485. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

ส่งเสรมิการประกอบอาชีพ
แบบเศรษฐกจิพอเพียง 

 100,227,000.00 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสรมิการ
ประกอบอาชีพ 
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486. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

ก่อสรา้งท่อส่งนํ้าเพ่ือ
การเกษตรแบบ HDPE บ้าน
กุดนํ้าใส ม.1 ต.กดุนํ้าใส อ.
นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ 

 2,347,000.00 เพื่อเกษตรกรมีนํ้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ก่อสรา้งท่อส่งนํ้า

487. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

เจาะบ่อบาดาลในเขตอําเภอ
นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ 

 711,000.00 เพื่อให้เกษตรกรมนํ้ีาใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล 

488. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

เจาะบ่อบาดาลในเขตอําเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 

 492,000.00 เพื่อให้เกษตรกรมนํ้ีาใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล 

489. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

เจาะบ่อบาดาลในเขตอําเภอ
อุบลรัตน์ จังหวดัขอนแก่น 

 492,000.00 เพื่อให้เกษตรกรมนํ้ีาใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล 

490. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

เจาะบ่อบาดาลในเขตอําเภอ
ซําสูง จังหวัดขอนแก่น 

 492,000.00 เพื่อให้เกษตรกรมนํ้ีาใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล 

491. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

เพิ่มผลผลติแปลงขยายพันธุ์
ข้าวคุณภาพ(อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนผู้จัดทําแปลงขยาย
เมล็ดพันธุ์ข้าวบา้นหนองเบญ็ 
ต.โนนท่อน อ.เมือง) 

 500,000.00 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการ
ผลิตพันธุ์ข้าวท่ีมีคุณภาพ 

จัดอบรม 

492. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

เกษตรปลอดภัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม(อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ต.โคก
สูง อ.อุบลรัตน์) 

 300,000.00 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรม 

493. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

ปลูกข้าวคุณภาพเพ่ือการ
บริโภคและเพ่ือการจําหน่าย
(อุดหนุนวสิาหกิจชุมชนศูนย์
ข้าวพันธุ์ดีบา้นศรกีระดานพล 
อําเภอพล) 

 320,000.00 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการ
ผลิตข้าวพันธุ์ข้าวท่ีมีคุณภาพ 

จัดอบรม 

494. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

ส่งเสรมิอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบย่ังยืน(อุดหนุนท่ี
ทําการปกครองอําเภอ
กระนวน) 

 100,000.00 เพื่อความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียงตามแนว
พระราชดําริฯโดยใช้
ทรัพยากรมนุษย์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพิ่มผลผลติใน
แหลง่นํ้า 
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495. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อําเภอบา้นฝาง(อดุหนุนท่ีทํา
การปกครองอําเภอบ้านฝาง) 

 500,000.00 เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรกรในเขต
พื้นท่ีอําเภอบา้น
ฝาง 

496. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

พัฒนาศักยภาพผูผ้ลิตผัก 
อําเภอโนนศิลา ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง(อุดหนุน
สํานักงานเกษตรอําเภอโนน
ศิลา) 

 300,000.00 เพื่อใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ
ประกอบอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ครัวเรือน
เกษตรกร
ต้นแบบ 

497. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

เสริมสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข 
ดีเด่น"อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจําปี
งบประมาณ 2559(อุดหนุน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ขอนแก่น) 

 200,000.00 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง"
อยู่เย็น เป็นสุข"ท่ีมีผลงาน
ดีเด่น ประจาํปี 2558 

จดักจิกรรม 

498. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

จัดหาแหล่งนํ้าใตด้ินเพ่ือการ
เพาะปลูก(อดุหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผูใ้ช้นํ้าบาดาลเพ่ือ
การเกษตรนําร่องแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงอําเภอซํา
สูง) 

 500,000.00 เพื่อให้เกษตรกรมนํ้ีาใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล 

499. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

ผลิตพืชอาหารปลอดภัยโดย
ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ
(อุดหนุนวสิาหกิจชุมชนปลูก
หน่อไมฝ้รั่งบา้นแห้ว อาํเภอ
ซําสูง) 

 500,000.00 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรม 

500. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

ปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อ
การบริโภคและจาํหน่าย
(อุดหนุนวสิาหกิจชุมชนผู้
รวบรวมชาวไร่อ้อยซําสูง 
อําเภอซําสูง) 

 500,000.00 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรม 

501. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

เศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืช
ปลอดสารพิษ(อุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ผู้ปลูกผกั
บ้านนาโพธิ์ อําเภอเขาสวน
กวาง) 

 500,000.00 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรม 
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502. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

เกษตรปลอดพิษ เพ่ือชีวิต
ปลอดภัย(อุดหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มพืชปลอดภัย 
ตําบลพระลับ อําเภอเมือง
ขอนแก่น) 

 500,000.00 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรม 

503. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

เกษตรผสมผสานเพื่อการ
พัฒนาอาหารปลอดภัย
(อุดหนุนวสิาหกิจชุมชนการ
ผลิตพืชและอาหารสัตว์
อําเภอเขาสวนกวาง) 

 500,000.00 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรม 

504. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

เกษตรพัฒนาเพ่ือการ
พึ่งตนเอง(อดุหนุนวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรกรพัฒนา
พึ่งตนเอง) 

 500,000.00 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรม 

505. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

อบรมเกษตรอินทรีย์เพื่อ
สุขภาพท่ีดีของผูบ้ริโภค
(อุดหนุนวสิาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ ตําบลบ้านดง 
อําเภออุบลรัตน์) 

 300,000.00 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรม 

506. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

ปลูกผักปลอดสารพิษ
(อุดหนุนวสิาหกิจชุมชนปลูก
ผักปลอดสารพิษ บ้านโคก ม.
10 อ.หนองนาคํา) 

 200,000.00 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรม 

507. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

ปลูกพืชอาหารปลอดสารพิษ
(อุดหนุนวสิาหกิจชุมชนผลิต
พืชบ้านท่านางแนว อําเภอ
แวงน้อย) 

 500,000.00 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรม 

508. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

ผลิตข้าวคุณภาพเพื่อการ
บริโภคและการจาํหน่าย
(อุดหนุนวสิาหกิจชุมชนศูนย์
ข้าวชุมชนบา้นดอนโจด 
อําเภอแวงใหญ่) 

 500,000.00 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการ
ผลิตพันธุ์ข้าวท่ีมีคุณภาพ 

จัดอบรม 

509. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

อบรมพัฒนาศักยภาพกลุม่
สตรีประชาชนท่ัวไป ในเขต
พื้นท่ีอําเภอบา้นแฮด 

 300,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพให้มีขีดความสามารถ
ในการบริหารกลุม่และ
แข่งขันในตลาดได ้ 

กลุ่มสตรี
ประชาชนท่ัวไป
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510. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ
พัฒนาสตรหีมูบ่้าน(อุดหนุน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ขอนแก่น) 

 1,000,000.00 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี
หมู่บา้นในการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมสตรใีนหมุ่
บ้าน 

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี
หมู่บา้น 

511. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

เพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุม่
สตรีจงัหวัดขอนแก่น(อุดหนุน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ขอนแก่น) 

 3,000,000.00 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสตรใีน
ทุกระดับมีความรู ้ความ
เข้าใจและพร้อมใจน้อมนํา
หลักการ"ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง"มาใช้ในการ
ดํารงชีวติกับตนเอง
ครอบครัวและชุมชน 

จัดประชุม 

512. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

เพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุม่
สตรี อ.โคกโพธิไ์ชย(อุดหนุน
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
โคกโพธิ์ไชย) 

 300,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพให้มีขีดความสามารถ
ในการบริหารกลุม่และ
แข่งขันในตลาดได ้

กลุ่มอาชีพในเขต

513. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

แก้ไขปญัหาความยากจนแบบ
บูรณาการอําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก่น(อุดหนุ
สํานักงานพัฒนาชุมชน 
อําเภอซําสูง) 

 100,000.00 เพื่อเสริมสรา้งและพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ครวัเรือน
ยากจน 

ครัวเรือนท่ีตก
เกณฑ์ จปฐ. 

514. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

เพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุม่
สตรีอาํเภอภูเวียง(อุดหนุน
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
ภูเวียง) 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมใหส้ตรีทํางานกับ
ภาคีเครือข่าย ท้ังในด้าน
เศรษฐกิจ การเมอืง สังคม 
วัฒนธรรม และดา้น
การศึกษาภาคราชการและ
เอกชน 

คณะกรรมการ
พัฒนาสตร ี

515. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

พัฒนาผลติภัณฑ์ OTOP 
อําเภอโนนศิลา(อดุหนุน
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
โนนศิลา) 

 400,000.00 เพื่อเพิ่มขีพความสามารถใน
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
OTOP ให้มีคุณภาพ 
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
ถูกต้อง 

กลุ่มผู้ผลิต 

516. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

ส่งเสรมิอาชีพกลุม่สินค้า 
OTOP (อุดหนุนสาํนักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอภูเวียง) 

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่ม
ผลิตและผู้ประกอบการ
OTOP มีบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้า 

กลุ่ม
ผู้ประกอบการ
อําเภอภูเวียง 
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517. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

ส่งเสรมิโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ
(อุดหนุนมณฑลทหารบกท่ี 
23) 

 1,900,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใน
การปลูกหม่อนเลีย้งไหมให้มี
การพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน 

สมาชิกโครงการ
ส่งเสรมิศิลปาชีพ
บ้านโสกส้มกบ 

518. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

ก่อสรา้งหรือปรบัปรุง
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส 

 600,000.00 เพื่อก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับ
ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้และยากจน ใหม้ีท่ีอยู่
อาศัยเป็นของตนเองอย่าง
มั่นคง 

ก่อสรา้งหรือ
ปรับปรงุบ้านพัก
ใหผู้้ด้อยโอกาสผู้
ยากไร้ และผู้
ยากจนในจงัหวดั
ขอนแก่น 

519. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

สนับสนุนช่วยเหลอืเด็ก/สตร ี
เยาวชน คนชรา ผูด้้อยโอกาส
และคนพิการ 

 2,250,000.00 เพื่อลดปญัหาการครองชีพ
ให้แก่ผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสจงัหวดัขอนแก่น 

ได้รับการ
ช่วยเหลือดแูละ 

520. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

ค่าตอบแทนนกัเรยีน 
นักศึกษา ทํางานช่วงปิดภาค
เรียน 

 600,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
นักเรียน นักศึกษาทํางาน
ช่วงปิดภาคเรียน 

นักเรียน 
นักศึกษา ท่ีมี
ฐานะยากจน 

521. การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน  

อบรมเพิม่ประสิทธิภาพอาสา
ปศุสัตว์อาํเภอนํ้าพอง จงัหวัด
ขอนแก่น(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอนํ้าพอง) 

 500,000.00 เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในการ
ผลิตพันธุ์ข้าวท่ีมีคุณภาพ 

จัดอบรมให้
ความรูแ้ก่กลุ่ม
เกษตรกร 

522. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรงุหนองสาธารณะ 
บ้านสุขสมบรูณ์ ม.5 ต.หนอง
เสาเลา้ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 411,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 

523. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยเสอืเต้น บ้าน
ดงเค็ง ม.8 ต.ดงเค็ง-บ้านขาม 
ม.14 ต.หนองสองห้อง อ.
หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น 

 471,000.00 ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน้่อยกว่า 
60 

ความยาว 

524. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยหญา้คา บา้น
ตะคล้อ ม.5 ต.หันโจด-ต.โนน
ธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น 

 307,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 

525. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดขยายหนองกุงหย่อง บา้น
โสกไผ่ ม.6 ต.ใหมน่าเพียง   
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 

 499,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ปริมาตรดินขุด 
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526. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยหมานิล ช่วง
บ้านวงัหวา้-โนนสะอาด-กุด
หมากเหบ็ ต.โนนสะอาด อ.
แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 

 400,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 

527. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหนองตานา บา้นห้วย
เตย ม.1 ต.ห้วยเตย และ ต.คู
คํา อ.ซําสงู จ.ขอนแก่น 

 495,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร  

ความยาว 

528. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสรา้งฝายเสริมสร้างระบบ
นิเวศน์ต้นนํ้า(Check Dam) 

 8,840,000.00 เพื่อสรา้งฝายต้นนํ้า ลด
ปัญหาภัยแลง้และเพิ่มความ
ชุ่มช้ืนให้กับป่าต้นนํ้า 

จัดทําฝายต้นนํ้า

529. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาชุมชนต้นแบบฟ้ืนฟูปา่
ชุมชนจังหวดัขอนแก่น 

 1,600,000.00 เพื่อสรา้งกลุ่มและเครือข่าย
ในการดูแลรักษาป่าต้นนํ้า 
และสนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าชุมชน
ร่วมกัน 

ป่าชุมชน 

530. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนไทยใสใ่จสิง่แวดล้อม  200,000.00 เพื่อส่งเสริมการมสี่วนรว่ม
ของเยาวชนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เยาวชนในเขต 
จ.ขอนแก่น 

531. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารจดัการขยะและมลพิษ
ในจังหวดัขอนแกน่ 

 400,000.00 เพื่อรณรงค์สรา้งจติสํานึกใน
การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 

จัดอบรม 

532. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เสริมสร้างศักยภาพชุมชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร 

 800,000.00 เพื่อสรา้งจติสาํนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้แก่
ประชาชน และเยาวชน 

จัดอบรมชุมชน
ในขอนแก่น 

533. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารจดัการระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยรวมแบบ
ผสมผสานจังหวดัขอนแก่น 

 60,000.00 เพื่อลดปริมาณขยะในจังหวัด
โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

จัด
ประชุมสัมมนา 
อปท.และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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534. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารจดัการขยะอันตราย
จังหวัดขอนแก่น 

 300,000.00 เพื่อสรา้งการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหา
ขยะอันตรายในเขต 
จ.ขอนแก่น 

จัดอบรมการคัด
แยกขยะ 

535. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 200,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายอาสา 
สมัครพิทักษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บา้น(ทสม.)ในการเฝ้า
ระวังและดแูลรกัษา
สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 

จัดอบรม
อาสาสมัคร 

536. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บูรณาการความรว่มมือของ
ภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถ่ิน 
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพ
ยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล้อมพื้นท่ีลุม่นํ้าจ.ขอนแก่น 

 400,000.00 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมลู
และความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อม การจดัการนํ้า
อย่างเป็นระบบ 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจดัทํา
ระบบฐานข้อมลู
ด้านสิง่แวดล้อม

537. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราช 
ดํารสิมเดจ็พระเทพรัตน 
ราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี

 1,000,000.00 เพื่อเป็นการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชไมใ่ห้สญูพันธุ ์

อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
ท้องถ่ินไม่ให้สญู
พันธ ์

538. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 อําเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 200,000.00 เพื่อพัฒนาชุมชนตน้แบบการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

หมู่บา้นต้นแบบ

539. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสรา้งระบบสูบนํ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร(โซล่าเซลล์ ปีม้)
บ้านฝายหิน ม.6 ต.ขนวน  
อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น 

 500,000.00 เพื่อให้เกษตรกรมนํ้ีาใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล 

540. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิง่ 
แวดลอ้ม 

ก่อสรา้งระบบสูบนํ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์บ้านหว้ย
เตย ม.1 ต.ห้วยเตย อ.ซําสูง 
จ.ขอนแก่น 

 460,000.00 เพื่อให้เกษตรกรมนํ้ีาใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

จัดกจิกรรม 

541. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสรา้งฝายหินท้ิงหมู่บา้นวงั
นํ้าทิพย์ ม.10 ต.โนนสมบูรณ์ 
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 620,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

542. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกคลองส่งนํ้า สถานีสบู
นํ้าบ้านหนองผือ ม.6,7-เช่ือม
ทางหลวงชนบท ขก 4063 ต.
บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 

543. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยปอ บ้านโนน
ทอง ม.1,10 ต.โนนทอง-ต.
โนนทัน อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 498,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 

544. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยหัน บ้านหนอง
เม็ก ม.5-บ้านหนองสระ ม.4 
ต.บ้านกง เช่ือม ต.หนองเรือ 
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 

545. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยบุนา บา้น
เปือย ม.5 ต.โนนทัน-บ้าน
โนนทอง ม.1 ต.โนนทอง อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 

546. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยเลาใหญ่ บา้น
เก่าค้อ ม.3 ต.สระแก้ว อ.
เปือยน้อย-ต.ดอนดู่ อ.หนอง
สองหอ้ง จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 129,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 

547. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยโสกแร่ ช่วง
บ้านคูขาด ม.2-บ้านหนองไผ่ 
ม.6 ต.โคกสง่า อ.พล-เขต
ติดต่อ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

เงินสะสม 220,000.00 ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน้่อยกว่า 
60 

ความยาว 

548. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยยางฮาก ช่วง
บ้านโพนงาม ม.4-บ้านหนอง
หญา้ขาว ม.5 ต.ท่านางแนว 
อ.แวงน้อย-เขตติดต่อ อ.แวง
ใหญ่ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 400,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 

549. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยหินกอง ช่วง
บ้านปา่พรา้ว ม.6 ต.หนอง
มะเขือ-เขต ต.โนนข่า อ.พล 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

550. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยบ่อ ช่วงบ้าน
หันน้อย ม.10 ต.หนองแวง
โสกพระ-บ้านหันใหญ่ ม.6 ต.
เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 

551. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยอีโซ บ้านหญ้า
คา ม.5 ต.เมืองพล-บ้านเพ็ก
น้อย ม.5 ต.โสกนกเต็น อ.พล 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,000.00 ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนไมน้่อยกว่า 
60 

ความยาว 

552. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยตาํแย บ้านหัน
ใหญ่ ม.6 ต.เมืองพล-เขต ต.
หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 

553. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยวงัจาน ช่วง
บ้านหนองแวง ม.3-บ้าน
หนองหว้า ม.4 ต.โจดหนอง
แก-เขต ต.โสกนกเต็น อ.พล 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 

554. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยอีเฒ่า ช่วงบา้น
โจดหนองแก ม.1-บ้านวงัขอน
พาด ม.2 ต.โจดหนองแก-เขต 
ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 

555. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรงุซ่อมแซมพนังกั้นนํ้าชี 
ช่วงบ้านวังเวิน ม.8 ต.ศรีบุญ
เรือง อ.ชนบท-เขต ต.เมือง
เพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 

556. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรงุซ่อมแซมพนังกั้นนํ้าชี 
ช่วงบ้านเมืองเพีย ม.2 ต.
เมืองเพีย อ.บา้นไผ่-เขต ต.
โคกสําราญ อ.บ้านแฮด จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,500.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 

557. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยมะเฟือง บา้น
โคกล่าม ม.6 ต.หนองสอง
ห้อง-เขตเทศบาล ต.หนอง
สองหอ้ง อ.หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 256,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

558. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยน้อย บ้าน
หนองแวงน้อย ม.8 ต.ดอน
ดั่ง-เขตเทศบาล ต.หนองสอง
ห้อง อ.หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 258,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร  

ความยาว 

559. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยวงัม่วง บ้าน
โนนสว่าง ม.6 ต.ดอนดั่ง-ต.
หนองสองหอ้ง อ.หนองสอง
ห้อง จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 227,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 

560. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยเสอืเฒ่า บ้าน
หนองคลองเจรญิ ม.9 ต.
สําโรง-บ้านโคกสูง ม.8 ต.
หนองเมก็ อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 232,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษต 

ความยาว 

561. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยกระดิ่ง
(ตอนล่าง) บ้านหนองทุ่ม ม.3 
ต.ดอนดั่ง-ต.หันโจด อ.หนอง
สองหอ้ง จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 392,000.00 เพื่อใหร้าษฎรมีแหล่งกักเกบ็
นํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

ความยาว 

562. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

พัฒนาระบบสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

 300,000.00 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นให้และใช้ใน
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสําหรับ
ให้บริการข้อมลูข่าวสาร 

วางะบบ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
ภายในองค์กร
เช่ือมทุกส่วน
ราชการ 

563. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

สัมมนาและอบรมเชิง
ปฏิบัติการงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมเพือ่คนท้ังมวล
(Universal Design) 

 200,000.00 1.เพื่อเป็นการฝึกอบรมดว้ย
การปฏิบัติงานจรงิในด้าน
ออกแบบสถาปัตยกรรมเพือ่
คนท้ังมวลแก่บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจงัหวัดขอนแก่น 2.
เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พิการ
ท่ีด้อยโอกาสใหม้ท่ีีอยู่อาศัยท่ี
เหมาะสม 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่
บุคลากรของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน
เขตอําเภอเมือง
ขอนแก่นและ
บุคลากรจาก
หน่วยงานอื่นท่ี
ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือคน
พิการ 
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 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

564. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

พัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์
เครื่องจักรกล 

 150,000.00 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นให้มี
ประสิทธิภาพสําหรับ
ให้บริการข้อมลูข่าวสาร และ
ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

1.วางระบบ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
ภายในองค์กร
เช่ือมทุกส่วน
ราชการ 2.
ปรับปรงุระบบ
เครือข่ายเดิมใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

565. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

การพัฒนาเว็บไซตแ์ละระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดขอนแก่น 

 150,000.00 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาขององค์การ
บริหารสว่นจังหวดัขอนแก่น 

พัฒนาระบบ
เว็บไซต์และระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

566. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

จัดกจิกรรมสปัดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาํปี
2559(อุดหนุนศูนย์วิทยา 
ศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมเดก็ เยาวชนใหม้ี
กระบวนการคิดและเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ท่ี
หลากหลาย 

จัดกจิกรรม
สัปดาห์
วิทยาศาสตร์
แห่งชาต ิ

567. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

บริหารจดัการ การเงิน การ
คลัง อบจ.ขอนแกน่ 

 340,952,600.00 เพื่อเป็นเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน 

นายก รองนายก 
เลขา ท่ีปรึกษา 
ข้าราชการ 

568. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ค่าตอบแทน  78,936,290.00 นายก/รองนายก/
ประธานสภา/รองประธาน/
ส.อบจ. /คกก.จัดซ้ือจัดจา้ง/
ผู้ควบควมงาน/คกก.และ
อนุกรรมการ/คกก.สอบสวน
ทางวินัย/คกก.ตรวจ
ประเมินผลงานคร/ูวิทย
ฐานะ/หน.สว่น/ค่าครองชีพ 
พนง.จ้าง/พนง.จา้งภารกจิ/
พนง.จ้างครูอาสา 

จํานวน 12 
รายการ 

569. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ค่าจ้าง  9,825,040.00 เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจาํ
ส่วนราชการสังกัด อบจ.ขก. 

ส่วนราชการใน
สังกัด อบจ. 

570. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

เงินเพ่ืมและเงินรางวัล  136,297,800.00 เพื่อเป็นค่าตอบแทนและเงิน
เพิ่มต่าง ๆ ท่ีมีสิทธิได้รับแก่
ข้าราชการตามท่ีกาํหมาย
กําหนด 

9 รายการ 

571. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญ 

 19,192,080.00 เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญ ข้าราชการ/ลกูจา้ง 
และกองทุนบาํเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ(กบข.) 

6 รายการ 
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572. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

เงินสํารองจ่าย  63,770,000.00 เพื่อสํารองจ่ายกรณีเร่งดว่น
และจําเป็นในการช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแก่ราษฎร 

ช่วยเหลือราษฎร
กรณีเกดิสา
ธารณภัยหรือ
ได้รับความ
เดือดร้อน 

573. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

รายจา่ยตามข้อผกูพัน  6,444,750.00 เพื่อเป็นทุนการศึกษา เพือ่
สมทบกองทุน 

6 รายการ 

574. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

เงินค่าบาํรุงสมาคมองค์การ
บริหารสว่นจังหวดัแห่ง
ประเทศไทย 

 1,000,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบาํรุงสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย 

สมาคมองค์การ
บริหารสว่น
จังหวัดแห่ง
ประเทศไทย 

575. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและใหบ้ริการ
ประชาชน 

 69,331,100.00 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลีย้ง ค่า
พาหนะและค่าเช่าท่ีพักของ
ข้าราชการ/ลกูจา้งประจําใน
สังกัด อบจ.ในการสัมมนา
และเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัตงิาน 

576. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

บริหารจดัการดา้น
สาธารณูปโภค 

 14,650,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
การตดิต่อประสานงาน ของ 
อบจ.ขอนแก่น ระหว่างสว่น
ราชการในและนอกเขต
จังหวัด 

ค่า
สาธารณูปโภค 

577. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

สวัสดิการข้าราชการและ
ลูกจา้ง 

 5,476,420.00 -เพื่อเป็นค่าบาํรงุการศึกษา
และค่าเลา่เรียนบตุร
ข้าราชการในสงักดั -เพื่อเป็น
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

ร้อยละความพึง
พอใจ 

578. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

เบี้ยประชุม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

 110,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ประชุม 
ส.อบจ.ขอนแก่น 

เบี้ยประชุม 

579. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารสว่นจังหวดัขอนแก่น 

 100,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ประชุม
แก่คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดขอนแก่น 
ตลอดจนคณะกรรมการ
ประสานแผนฯ 

เบี้ยประชุม 

580. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ค่ารับรองและพธิกีาร  900,000.00 เพื่อเป็นค่ารบัรองผู้มาเย่ียม
ชมและศึกษาดูงานตาม
ภารกจิของ อบจ.ขอนแก่น 

ส่วนราชการ 
หน่วยงานในและ
นอกเขตจงัหวัด
ขอนแก่น 
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581. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ค่าธรรมเนียม  1,030,000.00 เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนรถยนต์ ทําสัญญา 
เช่าทรัพย์กับธนารกัษ์และอื่น 
ๆ ท่ีใช้ในกิจการของ อบจ.
ขอนแก่น 

ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ในกจิการ
ของ อบจ.
ขอนแก่นท่ีต้อง
ชําระและ
ดําเนินการ 

582. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ค่าใช้จา่ยงานรัฐพธิี  1,000,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานรัฐพิธ ีและพธิสีําคัญอื่น
ของประเทศและจงัหวดั 

งานรัฐพิธ ีหรือ
พิธีทางศาสนา
และพิธีอื่น ๆ 
ของจังหวดั 

583. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ส่งใช้เงินกู้กองทุนสะสมของ 
อบจ.(กสอ.) 

 12,700,200.00 เพื่อส่งใช้เงินกู้กองทุนสะสม
ของ อบจ.(กสอ.) 

ส่งใช้เงินกู้
กองทุนสะสม
พร้อมดอกเบี้ย 

584. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ส่งใช้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย 
จํากดั 

 105,000,000.00 เพื่อชําระคืนเงินกู้
ธนาคารกรุงไทย จํากดั 

ชําระเงินกู้พร้อม
ดอกเบี้ยแก่ 
ธนาคารกรุงไทย 
จํากดั 

585. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

เร่งรัดการจัดเกบ็ภาษี  350,000.00 เพื่อประชาสมัพันธ์ใหผู้้
จําหน่ายนํ้ามันเช้ือเพลิงและ
ยาสูบ,ผู้ประกอบการโรงแรม
ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพรบ.อบจ.ขอนแก่น 
ท่ีอบจ.ขอนแก่นออก
ข้อบัญญัติจงัหวัดขอนแก่น
จัดเก็บญัตจิังหวัดขอนแก่น
จัดเก็บญัตจิังหวัดขอนแก่น
จัดเก็บ 

ผู้จําหน่ายนํ้ามัน
และยาสูบ 
ผู้ประกอบการ
โรงแรมในเขต
จังหวัดขอนแก่น

586. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

เงินช่วยพิเศษ  600,000.00 เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทํา
ศพกรณีข้าราชการส่วน
ท้องถ่ินถึงแก่กรรมใน
ตําแหน่ง 

ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน 

587. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ค่าวัสดุและอะไหล่ซ่อม
ครุภัณฑ์ประเภทงานทดสอบ
และวิเคราะห์คุณภาพ 

 100,000.00 เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุและ
ซ่อมครุภัณฑ์ประเภทงาน
ทดสอบและวิเคราะห์
คุณภาพใช้ในการปฏิบัติงาน
และใหบ้ริการ 

วัสดุและอะไหล่
ซ่อม 

588. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ค่าวัสดุและอะไหล่ซ่อม
ครุภัณฑ์ประเภทงานสาํรวจ 

 100,000.00 เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุและ
อะไหล่ครุภัณฑ์ประเภทงาน
สํารวจ 

วัสดุและอะไหล่
ครุภัณฑ์ประเภท
งานสาํรวจ 
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589. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

จัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและใหบ้ริการ
ประชาชน 

 1,146,300.00 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ใช้ใน
กิจการของ อบจ.ขอนแก่น 
สําหรับปฏิบตัิงานและ
ให้บริการแกป่ระชาชนของ
ส่วนราชการในสังกัด 

ครุภัณฑ์เพียงพอ
ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

590. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ค่าหนังสือพิมพแ์ละวารสาร  80,000.00 เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือ
หนังสือพิมพ์ วารสารไว้
บริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ภายในองค์การบรหิารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

หนังสือพิมพ์
รายวัน รายปักษ์ 
และวารสาร 

591. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ประเมินผลงานข้าราชการครู
เพื่อใหม้ีหรอืเลื่อนวิทยฐานะ 

 100,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินผลงานของ
ข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
สังกัด อบจ.
ขอนแก่น 

592. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

อบรมสมัมนาของคณะ
ผู้บริหารข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภา 
อบจ.ขก และสว่นราชการอ่ืน
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 5,500,000.00 เพื่อเสริมสรา้งสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานใหแ้ก่บุคลากร
ของ อบจ.ขก 

จัดฝกึอบรม 

593. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

อบรมสมัมนาเครอืข่ายช่าง
ท้องถ่ิน จ.ขอนแกน่ 

 200,000.00 เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ
วิชาการดา้นช่างและ
แลกเปลี่ยนความรูท้าง
วิชาการดา้นช่างของบุคลากร
ทางการช่าง ของ อปท. 

จัดสมัมนา 

594. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ศึกษาอบรมและดงูานของ
สมาชิกสภา อบจ.ขก คณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี ของ อบจ.ขก. 

 3,010,000.00 เพื่อให ้ส.อบจ. คณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงาน เพิ่มพูนความรูด้้าน
กฎหมายในการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน 

ส.อบจ. ผู้บรหิาร 
ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี 
พนักงาน 

595. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การ
ดําเนินงานของ อบจ.
ขอนแก่น(โฆษณาและ
เผยแพร่) 

 2,500,000.00 เพื่อเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์
การดาํเนินงานของ อบจ.ขก.
ให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างท่ัวถึง 

ประชาสัมพันธ ์

596. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ออกหน่วยบริกากรประชาชน
เคลื่อนท่ี 

 400,000.00 เพื่อเป็นการออกพบปะเย่ียม
เยียนราษฎร ผูสู้งอายุ ผู้
พิการและผู้ดอ้ยโอกาส รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ และ
บริการด้านสังคมอื่น ๆ 
 
 

ประชาชนในเขต 
จ.ขอนแก่น 
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597. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

เปิดเวทีประชาคมและการมี
ส่วนรว่มของประชาชนใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 100,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนได้มีความรู้ 
ความเขา้ใจในบทบาทอํานาจ
หน้าท่ีของตนเอง 

ประชาคม อบจ.
ขอนแก่น 

598. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

การดาํเนินงานของ
คณะกรรมการสภา อบจ.
ขอนแก่น 

 100,000.00 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินงานของ
คณะกรรมการสภา อบจ.
ขอนแก่น ในการบริหารและ
พัฒนาท้องถ่ินให้ตรงตาม
ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน 

ส.อบจ.ขอนแก่น

599. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

การเลือกตัง้สมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ิน 

 100,000.00 เพื่อใหป้ระชาชนในท้องถ่ิน
ได้มีตัวแทนของตนเองในการ
บริหารงานในท้องถ่ิน 

จัดการเลอืกตัง้ 

600. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนา อบจ.ขอนแก่น 

 500,000.00 เพื่อติดตามและประเมินผล
การพัฒนาของ อบจ.
ขอนแก่น 

ออกติดตามและ
ประเมินผล 

601. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

จัดทําแผนพัฒนาสามปี
(2560-2562) ของ อบจ.ขก 
และแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเตมิ 
(พ.ศ.2560-2562) 

 135,000.00 เพื่อวางแผนการพฒันสามปี
(พ.ศ.2560-2562)และ
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม
(พ.ศ.2560-2562) 

จัดประชุมทํา
แผนพัฒนาสาม
ปี(พ.ศ.2560-
2562) ของ 
อบจ.ขก. 

602. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

จัดทําแผนการดาํเนินงาน
ประจําป ี2559 ของ อบจ.
ขอนแก่น และแผนดําเนินงาน
เพิ่มเติม 

 50,000.00 เพื่อจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจาํปีของ 
อบจ.ขก.สําหรับใช้ในการ
ประสานการปฏิบตัิ และ
กํากบั ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา 

จัดประชุม 

603. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

สัมมนาเชิงปฏิบัตกิารทบทวน
กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
ของ อปท.ในเขต จ.ขอนแก่น

 600,000.00 เพื่อทบทวนกรอบ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ 
อปท.ในเขต จ.ขอนแก่น ให้
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับ
สภาวะการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป 

จัดสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการ 

604. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

สัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
จ.ขอนแก่น 

 400,000.00 เพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
จ.ขอนแก่น และนโยบายการ
พัฒนาระดับชาติ จังหวัด 
และท้องถ่ิน และบูรณาการ
โครงการท่ีเกินศักยภาพของ 
อปท. 

จัดอบรมสมัมนา



82 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

605. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

โครงสร้างและพัฒนา
เครือข่ายแผนและ
งบประมาณทางการศึกษา
ของ อปท.ในเขต จ.ขอนแก่น

 500,000.00 เพื่อสรา้งเครือข่ายในการ
ประสานแผนและจัดทํา
งบประมาณทางการศึกษา 

บุคลากรทางการ
ศึกษา/ครผูู้ดแูล
เด็กเลก็ 

606. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

พัฒนาศูนย์เครือข่ายเพ่ือ
แก้ไขปญัหาและสง่เสริมการมี
ส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถ่ิน
ระดับจังหวัด 

 100,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์เครือข่าย
เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
การมสี่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน จ.ขอนแกน่ 

จัดหา
หนังสือพิมพ์ 
วารสาร และ
อุปกรณ์เพื่อให้
บริการแก่
ประชาชนท่ัวไป 

607. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ฝึกอบรมคณะกรรมการ
หมู่บา้นในอํานาจหน้าท่ีของ 
อบจ. 

 2,000,000.00 เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บา้น
รู้จักขอบเขตอํานาจหน้าท่ี
ของตัวเอง 

จัดอบรม 

608. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ส่งเสรมิกระบวนการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชนเพ่ือความมัน่คง
แห่งชาต ิ

 300,000.00 เพื่ออบรมประชาชนให้มี
ความรู ้สามารถแก้ไขปัญหา
ภายในชุมชน 

จัดอบรม 

609. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ส่งเสรมิความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงในชุมชน 

 500,000.00 เพื่ออบรมประชาชนในชุมชน
ต่าง ๆ ในเขต จ.ขอนแก่นให้
มีความรู้ สามารถแก้ไข
ปัญหาภายในชุมชน 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

610. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การรกัษาความสงบเรียบร้อย
และป้องกันตนเองของ
ประชาชน 

 500,000.00 เพื่ออบรมประชาชนให้มี
ความรู ้สามารถแก้ไขปัญหา
ภายในชุมชน 

จัดอบรม 

611. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

อบรมหลักสูตร"การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและสร้าง
ความเขม้แข็งในชุมชน" 

 950,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพตํารวจ
ชุมชน อปพร.ให้มคีวามรู ้
ความสามารถในการแกไ้ข
ปัญหาภายในชุมชน 

จัดอบรม 

612. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

อบรมเชิงปฏิบตัิการ"สรา้ง
จิตสาํนึกปกป้องสถาบันและ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.
2559 

 2,000,000.00 เพื่ออบรมและปลกูฝัง
จิตสาํนึกให้ประชาชนมีความ
รักชาติ ปกป้องสถาบันและ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

จัดอบรม 
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613. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

สร้างเสรมิความปลอดภัย
จังหวัดขอนแก่น(อุดหนุน
ตํารวจภูธรภาค 4) 

 1,000,000.00 เพื่อใช้ในการปฏิบตัิหน้าท่ี
ถวายความปลอดภัยแก่พระ
บรมวงศานุวงศ์และบุคคล
สําคัญท่ีเดินทางมาในพื้นท่ี 

ตํารวจชุดเกบ็กู้
วัตถุระเบิก 

614. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

เพิ่มประสิทธิภาพกํานัน 
ผู้ใหญ่บา้น ในการบูรณาการ
มาตรการรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและพัฒนา
ท้องถ่ินจังหวัดขอนแก่น 
ประจําป ี2559(อุดหนุนท่ีทํา
การปกครองจังหวดัขอนแก่น)

 1,200,000.00 เพื่อใหก้ํานัน ผูใ้หญ่บ้าน มี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
บทบาท อาํนาจหน้าท่ีของ
ตนเอง 

จัดอบรม 

615. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

อบรมพัฒนาศักยภาพกาํนัน 
ผู้ใหญ่บา้น ฯลฯ และ
คณะกรรมการหมูบ่้าน 
ประจําป ี2559(อุดหนุนท่ีทํา
การปกครองอําเภอบ้านแฮด)

 200,000.00 เพื่อใหก้ํานัน ผูใ้หญ่บ้าน เกิด
การพัฒนาศักยภาพและ
สามารถแก้ไขปญัหาและ
ความตอ้งการของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

จัดอบรม 

616. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ฝึกอบรมอาสาสมคัรตํารวจ
บ้าน(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรโคกโพธิ์ไชย) 

 250,000.00 เพื่อเป็นการเพ่ิมศํกยภาพ
และบทบาทให้ประชาชนเข้า
มาใส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม 

จัดอบรม 

617. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ฝึกอบรมสง่เสรมิรกัษาความ
สงบเรียบร้อยและพัฒนา
ท้องถ่ิน อ.บ้านไผ่ ประจําป ี
2559(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรบ้านไผ)่ 

 200,000.00 เพื่ออบรมอาสาสมัครตํารวจ
บ้าน(อสตร)ให้มีความรู้ 
สามารถแก้ไขปญัหาภายใน
ชุมชน 

จัดอบรม 

618. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ฝึกอบรมอาสาสมคัรตํารวจ
บ้าน ประจําปงีบประมาณ 
2559(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรบ้านไผ)่ 

 400,000.00 เพื่อเสริมสรา้งความเข้าใจ
และทัศนคติท่ีดีตอ่กัน
ระหว่างเจา้หน้าท่ีตํารวจกบั
ประชาชน 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ี ต.บ้านลาน 
ต.หินตั้ง 

619. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน(อป
พร.)(อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร
เปือยน้อย) 

 500,000.00 เพื่อแสวงหาความร่วมมือ
จากประชาชนในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม 

สมาชิก
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือน 

620. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ฝึกอบรมทบทวนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครตาํรวจบา้น
(อุดหนุนสถานีตาํรวจภูธรพล)

 300,000.00 เพื่อใหอ้าสาสมัครตํารวจ
บ้านมีระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

สมาชิก
อาสาสมัคร
ตํารวจบา้น 

621. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ตํารวจบา้น อ.ภูเวยีง(อุดหนุน
สถานีตาํรวจภูธรภูเวียง) 

 100,000.00 เพื่อทบทวนการปฏิบัติท่ีฝึก
มาให้มีความชํานาญถูกต้อง 

อาสาสมัคร
ตํารวจบา้น 
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622. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ส่งเสรมิความสงบเรียบร้อย
และพัฒนาท้องถ่ินอําเภอ
หนองสองหอ้ง(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรหนองสองห้อง) 

 200,000.00 เพื่อแสวงหาความร่วมมือ
จากประชาชนในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ี อ.หนอง
สองหอ้ง 

623. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

ฝึกอบรมอาสาสมคัรตํารวจ
บ้าน(อส.ตร.)(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรซําสงู) 

 170,000.00 เพื่อเป็นการป้องกนัแก้ไข
ปัญหาและเสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยใหก้ับสังคม
ทําให้เกิดชุมชน/หมู่บ้านท่ี
เข็มแข็ง 

ประชาชนใน
พื้นท่ีอําเภอซํา
สูง 

624. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

เพิ่มศักยภาพกาํนัน 
ผู้ใหญ่บา้น แพทย์ประจํา
ตําบล สารวตัรกาํนัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บา้นและผู้นําชุมชนสู่
ประชาคมอาเซียน(อุดหนุนท่ี
ทําการปกครองอําเภอโคก
โพธิ์ไชย) 

 300,000.00 เพื่อสรา้งการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 

กํานัน 
ผู้ใหญ่บา้น 
แพทย์ ประจํา
ตําบล สารวตัร
กํานัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บา้น และ
ผู้นําชุมชน 

625. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

เพิ่มประสิทธิภาพ กํานัน 
ผู้ใหญ่บา้น ผู้ช่วยแพทย์ 
สารวัตรกํานัน ประจําปี 
2559(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกกครองอําเภอเปือยน้อย) 

 50,000.00 เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู ้
ความสามารถ 

กํานัน 
ผู้ใหญ่บา้น 
ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน 
แพทย์ สารวัต ิ

626. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

สร้างจิตสํานึก เพือ่สร้างความ
ปรองดองสมานฉนัท์และการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ประจําปี
งบประมาณ 2559(อุดหนุนท่ี
ทําการปกครองอําเภอภูผา
ม่าน) 

 400,000.00 เพื่อให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ และทัศนคติในการ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชนทุก
หมู่เหล่า 

ผู้นําหมู่บา้น/
ชุมชน และ
ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง

627. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

อบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพผู้นําชุมชน 
ประจําปงีบประมาณ 2559(
อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอภูเวียง) 

 50,000.00 เพื่อใหผู้้นําชุมชนมีความรู้ 
ความเขา้ใจ เกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีของตนเองได้เป็นอย่าง
ดี 

กํานัน 
ผู้ใหญ่บา้น และ
คณะกรรมการ
หมู่บา้นในพ้ืนท่ี 
อ.ภูเวียง 

628. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการท่ีด ี

บ้านสวย เมืองสุข ประจําปี 
2559(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอโนนศิลา) 

 200,000.00 เพื่อส่งเสริมการสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัท์ให้
เกิดข้ึนในพื้นท่ีตําบล 
หมู่บา้น 

ประชาชนทุก
ตําบลในพื้นท่ี
อําเภอโนนศิลา 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 628 โครงการ  จํานวนเงิน 1,705,576,231  
บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจํานวน 579 โครงการ จํานวนเงิน 1,618,812,049  ล้านบาท  สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 
 

 
 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี 
 

 ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
1. การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 
จัดกจิกรรมสาํหรบัเด็ก
และเยาวชน 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

2. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

อบรมจะอยู่อย่างไรให้
มีความสุขในวัย
ผู้สูงอายุ 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

3. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

เข้าค่ายผูสู้งอายุอาํเภอ
นํ้าพองสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัท์ 
ประจําป ี2559 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอนํ้า
พอง) 
 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหน้ีผูกพัน/
ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ

การพฒันาคุณภาพคน และสังคม 119 150,977,493.00 118 149,585,900.00
การพฒันาการศึกษา 64 265,598,469.00 64 265,598,469.00
การพฒันาเมืองและชุมชน 289 233,866,489.00 246 151,958,900.00
การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 49 132,921,600.00 48 131,551,600.00
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

40 26,154,600.00 36 24,059,600.00

การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีดี 67 896,057,580.00 67 896,057,580.00
รวม 628 1,705,576,231.00 579 1,618,812,049.00
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
4. การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 
พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ แกนนํา
อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอ.นํ้าพอง) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

5. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

จัดงานวันเดก็แห่งชาติ 
ประจําป ี2559 อําเภอ
ภูเวียง(อุดหนุนท่ีทํา
การปกครองอําเภอภู
เวียง) 

 150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

6. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ชมรมผู้สงูอายุ(อดุหนุน
ท่ีทําการปกครอง
อําเภอแวงใหญ่) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

7. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

เข้าค่ายชมรมผู้สงูอายุ
(อุดหนุนโรงพยาบาล
ศุนย์ขอนแก่น) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

8. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

จัดงานวันเดก็แห่งชาติ 
ประจําป ี2559 
(อุดหนุนศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาขอนแกน่) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

9. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม อาํเภอภู
เวียง (อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอภูเวียง) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

10. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ส่งเสรมิกจิการ
สาธารณสุข 

 40,000,000.00 40,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

11. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ส่งเสรมิและเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้นําชุมชนใน
ด้านสาธารณสุข 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

12. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ส่งเสรมิสุขภาพใน
ชุมชน เขตพ้ืนท่ีอําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวดั
ขอนแก่น 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

13. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ให้ความรูด้้าน
สาธารณสุขแก่ อสม.
และประชาชนท่ัวไปใน
เขต อ.พระยืน 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
14. การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 
ส่งเสรมิสนับสนุน
กิจกรรมอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้น (อสม.) 
จังหวัดขอนแก่น 
ประจําป ี2559 
(อุดหนุนสาํนักงาน
สาธารณสุข  
จังหวัดขอนแก่น) 

 1,660,000.00 1,660,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

15. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

การพัฒนารูปแบบการ
บริการท่ีสมบูรณ์แบบ
เพื่อการดูแลผู้ปว่ย
ภาวะปากแหว่งเพดาน
โหว่และความพิการแต่
กําเนิดของศรีษะและ
ใบหน้าในพื้นท่ี 
จังหวัดขอนแก่น  
(อุดหนุนมลูนิธิตะวัน
ฉายเพ่ือผูป้่วยปาก
แหวง่ เพดานโหว่และ
พิการทางศรีษะและ
ใบหน้า) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

16. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

เคลื่อนย้ายปลอดภัย
เมื่อไปกบั EMS 
(อุดหนุนมลูนิธิ
การแพทย์ฉุกเฉิน  
จังหวัดขอนแก่น) 

 2,919,900.00 2,919,900.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

17. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

นวดแผนไทยเพื่อสุข 
ภาพ ประจาํปี 2559 
(อุดหนุนสาํนักงาน
สาธารณสุข  
อําเภอโนนศิลา) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

18. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์
มหกรรมสร้างสุขภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข 
อําเภอเปือยน้อย 
ประจําป ี2559 
(อุดหนุนสาํนักงาน
สาธารณสุข อาํเภอ
เปือยน้อย) 
 

 80,000.00 80,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
19. การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 
รณรงค์รวมพลังสร้าง
สุขภาพ วัน อสม.
แห่งชาติ อ.ภูเวียง 
ประจําป ี2559 
(อุดหนุนสาํนักงาน
สาธารณสุข อ.ภูเวยีง) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

20. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

จัดซ้ือรถพยาบาล
ฉุกเฉินพรอ้มอุปกรณ์
(อุดหนุนโรงพยาบาล
ชุมแพ) 

 2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

21. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อ.กระนวน(อุดหนุนท่ี
ทําการอําเภอ
กระนวน) 

 120,000.00 120,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

22. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อ.เขาสวนกวาง 

 80,000.00 80,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

23. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อ.โคกโพธิ์
ไชย) 

 60,000.00 60,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

24. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อ.ชนบท (อุดหนุนท่ีทํา
การปกครอง อ.ชนบท) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
25. การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อําเภอชุมแพ  
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อ.ชุมแพ) 

 260,000.00 260,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

26. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อ.ซําสูง (อดุหนุนท่ีทํา
การปกครอง อ.ซําสูง) 

 60,000.00 60,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

27. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อําเภอนํ้าพอง 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง 
อําเภอนํ้าพอง) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

28. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อ.โนนศิลา (อุดหนุนท่ี
ทําการปกครอง  
อําเภอโนนศิลา) 

 80,000.00 80,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

29. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อ.บ้านไผ ่(อุดหนุนท่ี
ทําการปกครอง  
อําเภอบา้นไผ่) 
 

 150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
30. การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อําเภอบา้นฝาง 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอ.บ้านฝาง) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

31. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อําเภอบา้นแฮด
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อ.บ้านแฮด) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

32. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อําเภอเปือยน้อย  
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง  
อําเภอเปือยน้อย) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

33. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อําเภอพระยืน 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอพระ
ยืน) 

 60,000.00 60,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

34. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อําเภอพล (อุดหนุนท่ี
ทําการปกครอง อ.พล) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
35. การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อ.ภูผามา่น (อุดหนุนท่ี
ทําการปกครอง อ.ภูผา
ม่าน) 

 60,000.00 60,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

36. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อ. ภูเวียง (อุดหนุนท่ี
ทําการปกครอง อ.ภู
เวียง) 

 120,000.00 120,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

37. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อ.มัญจาคีรี (อดุหนุนท่ี
ทําการปกครอง อ.
มัญจาคีรี) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

38. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อ.เมืองขอนแก่น 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อ.เมือง
ขอนแก่น) 

 270,000.00 270,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

39. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อ.เวียงเก่า (อุดหนุนท่ี
ทําการปกครอง อ.
เวียงเก่า) 

 60,000.00 60,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
40. การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 
สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อ.แวงน้อย (อดุหนุนท่ี
ทําการปกครอง อ.แวง
น้อย) 

 60,000.00 60,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

41. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อ.แวงใหญ่ (อุดหนุนท่ี
ทําการปกครอง อ.แวง
ใหญ่) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

42. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อ.สีชมพู (อุดหนุนท่ีทํา
การปกครอง อ.สชีมพู) 

 150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

43. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อ. หนองนาคํา
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อ.หนองนา
คํา) 

 60,000.00 60,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

44. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อ.หนองเรือ (อุดหนุนท่ี
ทําการปกครอง อ.
หนองเรือ) 
 

 150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
45. การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 
สนับสนุนการดําเนิน 
งานของศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้
ติดเช้ือ HIV อ.หนอง
สองหอ้ง (อุดหนุนท่ีทํา
การปกครอง อ.หนอง
สองหอ้ง) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

46. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ HIV 
อ.อุบลรัตน์ (อุดหนุนท่ี
ทําการปกครอง อ.
อุบลรัตน์) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

47. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

รณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

 2,800,000.00 2,800,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

48. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ป้องกันยาเสพตดิใน
ชุมชน 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

49. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ส่งเสรมิสถานศึกษา
ดีเด่นในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพตดิ 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

50. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

285,000.00 285,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

51. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น 
ประจําป ี2559 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแก่น )
(ศอ.ปส.จ.ขก.) 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

52. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

การศึกษาเพ่ือต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียนหรือ D.A.R.E.
ประเทศไทย ประจําปี
งบประมาณ 2559 
(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรโนนศิลา) 

 93,000.00 93,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
53. การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 
ส่งเสรมิกจิกรรมตาํรวจ
ชุมชนสัมพันธ์โนน
ศิลา"อบรมทบทวนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการ
ทํางานของอาสาสมัคร
ตํารวจชุมชน" 
ประจําป ี2559(
อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรโนนศิลา) 

 120,000.00 120,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

54. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

อบรมอาสาสมัคร
ต่อต้านยาเสพตดิ
(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรชุมแพ) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

55. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

อบรมพัฒนาและ
เสริมสร้างกลุม่
เครือข่ายเยาวชนต้าน
ภัยยาเสพติด อ.ชนบท 
จ.ขอนแก่น(อดุหนุนท่ี
ทําการปกครองอําเภอ
ชนบท) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

56. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ฝึกอบรมอาสาสมคัร
เยาวชนต้านภัย
อาชญากรรมเสพติด 
ประจําปงีบประมาณ 
2559(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรบ้านไผ)่ 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

57. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

เพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ผู้นําชุมชนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อ.
เมืองขอนแก่น 
ประจําปงีบประมาณ 
2559(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอเมอืง
ขอนแก่น) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

58. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ตํารวจประสาน
โรงเรียน 1 ตํารวจ 1 
โรงเรียน ของสถานี
ตํารวจภูธร โนนศิลา 
จ.ขอนแก่น ประจาํปี 
2559(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรโนนศิลา) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
59. การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 
การศึกษาเพ่ือต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน(อุดหนุนสถานี
ตํารวจธภูธรกระนวน) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

60. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ฝึกอบรมอาสาสมคัร
สมัชชาเสรมิสรา้ง
ความเขม้แข็งใหแ้ก่
หมู่บา้น ชุมชน 
ประจําปงีบประมาณ 
2559(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรบ้านไผ)่ 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

61. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

หมู่บา้นเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพตดิ
(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรนํ้าพอง) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

62. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

เสริมสร้างศํกยภาพ
การปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ประจําปงีบประมาณ 
2559(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรแวงใหญ่) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

63. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

หมู่บา้นชุมชนและ
มวลชนสมัพันธส์รา้ง
ภูมิคุ้มกันยาเสพตดิ 
ประจําปงีบประมาณ 
2559(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรโนนศิลา) 

 180,000.00 180,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

64. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ปลูกจิตสาํนึก ลดละ
เลิกยาเสพติดของ
เยาวชน สถานี
ตํารวจภูธรแวงใหญ่
(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรแวงใหญ่) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

65. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

อบรมแก่นนําเครอืข่าย
ในการป้องกัน
อาชญากรรมและยา
เสพติดในหมุ่บ้าน/
ชุมชน(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรพล) 
 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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66. การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 
อบรมเครือข่าย
ประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรม
และยาเสพติดอย่าง
ย่ังยืน(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรพล) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

67. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

แข่งขันกฬีาตํารวจ
สัมพันธต์้านยาเสพติด 
ครั้งท่ี 9 ประจําปี
งบประมาณ 2559(
อุดหนุนตาํรวจภูธร
จังหวัดขอนแก่น) 

 1,600,000.00 1,600,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

68. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

เยาวชนรุ่นใหม่ ตา้น
ภัยยาเสพติด(อุดหนุน
ท่ีทําการปกครอง
อําเภอหนองนาคํา) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

69. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ส่งเสรมิและสนับสนุน
กิจการกฬีา 

 22,450,000.00 22,450,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

70. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

มหกรรมกฬีานักเรียน 
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดขอนแก่น 

 2,500,000.00 2,500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

71. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

จัดการแข่งขันกฬีา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 5,000,000.00 5,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

72. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

พัฒนาศักยภาพ
นักกีฬานักเรียนเพ่ือ
ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนในสงักัด อบจ.
ขอนแก่น 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

73. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ก่อสรา้งอัฒจันทร์
ประธาน สนาม
ฟุตบอลศูนย์
เครื่องจักรกลองค์การ
บริหารสว่นจังหวดั
ขอนแก่น 

 2,000,000.00 1,391,593.00 หจก.ส.ชันนะ
คอนโทล 

28/06/2559 150 

74. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ปรับปรงุสนามฟุตบอล 
สนามกีฬาองค์การ
บริหารสว่นจังหวดั
ขอนแก่น 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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75. การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 
แข่งขันกฬีาท้องถ่ิน
เกมส์ ประจาํปี พ.ศ.
2559(อุดหนุนองค์การ
บริหารสว่นตําบลบ้าน
ใหม ่อ.สีชมพู) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

76. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

แข่งขันกฬีามวยตา้น
ภัยยาเสพติดเพ่ือสร้าง
ความปรอลดอง
สมานฉันท์ความ
สามัคคีคืนความสขุให้
ประชาชนในเทศกาล
ไหมนานาชาติ 
ประเพณีผกูเสี่ยวและ
งานกาชาด จ.
ขอนแก่น ประจําปี 
2558(อุดหนุนโรงเรียน
กีฬา จ.ขอนแก่น) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

77. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

จัดการแข่งขัน
ขอนแก่น มาราธอน 
นานาชาติ ครั้งท่ี 13(
อุดหนุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

78. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ปรับปรงุซ่อมแซม
สนามกีฬา(อุดหนุน
โรงเรียนกีฬาจงัหวัด
ขอนแก่น) 

 250,000.00 250,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

79. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

แข่งขันกฬีาต้านภัยยา
เสพติด(อุดหนุน
โรงเรียนกีฬา จ.
ขอนแก่น) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

80. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ส่งเสรมิศักยภาพ
เยาวชนด้านกีฬา
(อุดหนุนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดขอนแก่น) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

81. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

เป็นเจ้าภาพจดัการ
แข่งขันกฬีา"สาธิต
สามัคคี" ครัง้ท่ี 40 
"กัลปพฤกษ์เกมส์"
(อุดหนุนโรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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82. การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 
ส่งเสรมิกฬีาสัมพนัธ์
บ้านแฮด ประจําปี 
2558 (อุดหนุนท่ีทํา
การปกครองอําเภอ
บ้านแฮด) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

83. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

จัดกจิกรรมทางด้าน
กีฬาและสง่เสรมิกฬีา
ภายในจงัหวดั
ขอนแก่น 
(อุดหนุนสมาคมกฬีา
จังหวัดขอนแก่น) 

 38,638,000.00 38,638,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

84. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

กีฬาอําเภอแวงใหญ่ 
เพื่อความปรองดอง
สมานฉันท์ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.
2559 อ.แวงใหญ่  
จังหวัดขอนแก่น 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอแวง
ใหญ่) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

85. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

การจัดงานประเพณี
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 3,800,000.00 3,800,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

86. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

อบรมเยาวชนมุสลิม 
คริสต์ หรือพุทธ 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

87. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

บรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อนบวชชีพราหมณ์ 

 120,000.00 120,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

88. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณบีญุบั้ง
ไฟอําเภอหนองนาคํา 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

89. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ส่งเสรมิ-บ่มเพาะ
วัฒนธรรมบนวิถีอสีาน
ตามหลักพุทธรรม 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

90. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณสีดุ
ยอดสงกรานตอ์ีสาน 
เทศกาลดอกคูณเสียง
แคนและถนนข้าว
เหนียว ประจําป ี2559 
(อุดหนุนเทศบาลนคร
ขอนแก่น) 
 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 



99 
 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา
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91. การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 
จัดงานประเพณีออก
พรรษาลอยประทีป
บูชาพุทธกตัญญู 
ประจําป ี2558(
อุดหนุนเทศบาลนคร
ขอนแก่น) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

92. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประจาํปี
ประเพณีศาลเจา้พ่อ
หมื่นศรี ประจําปี 
2559(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอแวง
น้อย) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

93. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

จัดงานอนุรักษ์ 
ส่งเสรมิศิลปะประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน
อําเภอภูผามา่น
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอภูผา
ม่าน) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

94. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สืบสานประเพณแีละ
ของดีกระนวน 
ประจําป ี2559(
อุดหนุนสาํนักงาน
วัฒนธรรมอําเภอ
กระนวน) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

95. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูสืบสาน 
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ประจาํปี 
2559(อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอําเภอพระ
ยืน) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

96. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

จัดงานกาชาดประจําปี
รวมของดีเมืองชุมแพ 
ประจําป ี2559(
อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอชุมแพ) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

97. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

จัดงานศิวะราตรีปชูนี
ยาลัย ปราสาทเปือย
น้อย ประจําปี 2559 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอ.เปือยน้อย) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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98. การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 
จัดงานประเพณบีญุบั้ง
ไฟ อําเภอบ้านไผ่ 
ประจําป ี2559 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอบา้นไผ่) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

99. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณบีญุกุ้ม
ข้าวใหญ่และของดี
อําเภอบา้นไผ่ 
ประจําป ี2559 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอบา้นไผ่) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

100. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

เทศกาลไก่ย่าง ของดี
อําเภอเขาสวนกวาง 
ประจําป ี2559 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอเขา
สวนกวาง) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

101. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณสีรงนํ้า
พระเจ้าใหญ่ไชยวาน 
ประจําป ีพ.ศ.2559 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอโคก
โพธิ์ไชย) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

102. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

งานเทศกาลกล้วยไม้
ป่าบานของดีเมือง
มัญจาคีรี(อุดหนุนท่ีทํา
การปกครอง อ.มญัจา
คีรี) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

103. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

วันวิสาขบูชาโลก
(อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอําเภอหนอง
นาคํา) 

 20,000.00 20,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

104. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

วันเข้าพรรษา(อดุหนุน
สภาวัฒนธรรมอาํเภอ
หนองนาคํา) 

 20,000.00 20,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

105. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

รดนํ้าขอพรผูสู้งอายุวัน
สงกรานต์(อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอําเภอหนอง
นาคํา) 
 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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106. การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 
วันของดสีืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 
เทศบาลตาํบลสะอาด 
ประจําป ี2559 
(อุดหนุนสาํนักงาน
วัฒนธรรมอําเภอน้ํา
พอง) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

107. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

งานประเพณีบุญบัง้ไฟ 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังชัย อ.นํ้าพอง
(อุดหนุนสาํนักงาน
วัฒนธรรมอําเภอน้ํา
พอง) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

108. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณบีญุบั้ง
ไฟเทศบาลตําบล
สะอาด ประจําปี 
2559(อุดหนุน
สํานักงานวัฒนธรรม
อําเภอนํ้าพอง) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

109. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สืบสานงานประเพณี
ลอยกระทง เทศบาล
ตําบลวังชัย อ.นํ้าพอง 
จ.ขอนแก่น(อดุหนุน
สํานักงานวัฒนธรรม
อําเภอนํ้าพอง) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

110. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

สืบสานประเพณแีห่
เทียนพรรษา เทศบาล
ตําบลวังชัย อ.นํ้าพอง 
จ.ขอนแก่น(อดุหนุน
สํานักงานวัฒนธรรม
อําเภอนํ้าพอง) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

111. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

เทศกาลว่าวและ
บุญกุม้ข้าวโนนศิลา 
ประจําป ี2558(
อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอโนน
ศิลา) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

112. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

พัฒนาชุมชนอําเภอพล 
อยู่ดีมีสุข(อุดหนุน
มูลนิธิศาลเจ้าพ่อ
ละเลิงหวายอาํเภอพล) 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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113. การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 
ออกร้านธารากาชาด
เพื่อหารายไดใ้น
เทศกาลไหมนานาชาติ 
ประเพณีผกูเสี่ยวและ
งานกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี 
2558(อุดหนุน
สํานักงานเหลา่กาชาด
จังหวัดขอนแก่น) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

114. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณี
บวงสรวงหลกัเมืองภู
เวียงและเทศกาลของดี
เมืองภูเวียง ประจาํปี 
2559(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอภูเวียง) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

115. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

จัดงานประเพณบีญุกุ้ม
ข้าวใหญ่ และของดี
แวงใหญ่ ประจําป ี
2559(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอแวง
ใหญ่) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

116. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

จัดงานเทศกาล
ประจําป ี2558 อ.
หนองนาคํา งาน
เทศกาลงมปลานํ้าแดง
แงงผา้ฝา้ย ไหว้พระ
พุทธนาคํา(อดุหนุนท่ี
ทําการปกครอง อ.
หนองนาคํา) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

117. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

ส่งเสรมิการจดังาน
มหกรรมของดีสีชมพู 
ประจําป ี2559(
อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอสีชมพู) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

118. การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคม 

53 ปี สบืสานตํานาน
อําเภอหนองเรือ ฮิต
ฮอยอีสาน งานของดี
หนองเรือ ประจาํปี 
2559(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอหนอง
เรือ) 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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119. การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 
อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้
มวยไทยคงไว้เพื่อความ
เป็นไทย(อุดหนุนศูนย์
การศึกษานอก
โรงเรียนและการศึกษา
ตามอธัยาศัย อ.หนอง
เรือ) 

 2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

120. การพัฒนา
การศึกษา 

นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.ขอนแก่น 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

121. การพัฒนา
การศึกษา 

นิเทศ ติดตามและ
ประเมินคุณภาพ
ภายในโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.ขอนแก่น 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

122. การพัฒนา
การศึกษา 

นักเรียนคนเก่งของ
โรงเรียนในสงักัด อบจ.
ขอนแก่น 

 120,000.00 120,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

123. การพัฒนา
การศึกษา 

แข่งขันทักษะทาง
วิชาการของครแูละ
นักเรียนในสงักัด อบจ.
ขอนแก่น 

 1,700,000.00 1,700,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

124. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาการจัดหลกัสูตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ(ปวช.)ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

125. การพัฒนา
การศึกษา 

บริหารจดัการ
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถ่ิน 
( sbmld ) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

14,250,000.00 14,250,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

126. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาและสง่เสรมิการ
บริหารสถานศึกษา
แบบมสี่วนรว่มโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

127. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด 
อบจ.ขอนแก่น 
 
 

 250,000.00 250,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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128. การพัฒนา

การศึกษา 
นักเรียนองค์การ
บริหารสว่นจังหวดั
ขอนแก่นอา่นออก
เขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

129. การพัฒนา
การศึกษา 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
โรงเรียนในสงักัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

 250,000.00 250,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

130. การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสรมิองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

131. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซ้ือท่ีนอนนักเรยีน
อนุบาลในสงักัด 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

132. การพัฒนา
การศึกษา 

ค่ารถรับ-ส่งนักเรยีน เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

600,000.00 600,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

133. การพัฒนา
การศึกษา 

ค่าจ้างเหมาบริการ
โรงเรียนในสงักัด 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

18,824,640.00 18,824,640.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

134. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาการเรียนรูสู้่
ประชาคมอาเซ่ียน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,520,000.00 1,520,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

135. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาศูนย์การเรยีน
อาเซ่ียนศึกษา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

950,000.00 950,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

136. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

137. การพัฒนา
การศึกษา 

ปัจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

5,518,000.00 5,518,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

138. การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการอาหาร
กลางวัน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

3,184,000.00 3,184,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

139. การพัฒนา
การศึกษา 

อาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,405,000.00 1,405,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

140. การพัฒนา
การศึกษา 

ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหวันักเรยีน) 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

41,077,301.00 41,077,301.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

141. การพัฒนา
การศึกษา 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

5,163,820.00 5,163,820.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

142. การพัฒนา
การศึกษา 

ค่าหนังสือเรียน เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 
 

10,772,339.00 10,772,339.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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143. การพัฒนา

การศึกษา 
ค่าอุปกรณ์การเรียน เงินอุดหนุน

ท่ัวไป 
4,794,830.00 4,794,830.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

144. การพัฒนา
การศึกษา 

ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

9,831,220.00 9,831,220.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

145. การพัฒนา
การศึกษา 

ก่อสรง้ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
โรงเรียนโคกสูงประชา
สรรพ์ อ.นํ้าพอง  
จ.ขอนแก่น 

 499,800.00 418,500.00 หจก.ดิสคัฟเวอ
รี่ ดีเวลลอป
เมนท์ 

31/03/2559 90 

146. การพัฒนา
การศึกษา 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กโรงเรียนซับ
สมบูรณ์พิทยาลัย ต.
ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์
ไชย จ.ขอนแก่น 

 299,000.00 286,500.00 หจก.โพธพิยา
ฯ 

03/03/2559 30 

147. การพัฒนา
การศึกษา 

ก่อสรา้งรัว้โรงเรียน
บ้านคูขาด(สถิตย์
อุปถัมภ์) อาํเภอพล จ.
ขอนแก่น 

 200,000.00 195,000.00 หจก.เกียรติ
เมิองพล 

18/02/2559 60 

148. การพัฒนา
การศึกษา 

ปรับปรงุภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนโคกสูง
ประชาสรรพ์ อําเภอ
นํ้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

 499,800.00 498,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอ
รี่ ดีเวลลอป
เมนท์ 

23/03/2559 90 

149. การพัฒนา
การศึกษา 

สร้างชาวนามืออาชีพ เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

150. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาการศึกษาสงฆ์
จังหวัดขอนแก่นสู่
ประชาคมอาเซ่ียน
(อุดหนุนสาํนักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดขอนแก่น) 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

151. การพัฒนา
การศึกษา 

ฝึกอบรมและสัมมนา เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

4,000,000.00 4,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

152. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาคุณภาพวิชาการ
โรงเรียนในสงักัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
 
 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
153. การพัฒนา

การศึกษา 
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนและ
ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

154. การพัฒนา
การศึกษา 

ปรับปรงุหลักสตูร
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

380,000.00 380,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

155. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาส่ือการเรียนการ
สอนโดยการมีสว่นร่วม
ของครู ชุมชนและ
นักเรียน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

665,000.00 665,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

156. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

1,900,000.00 1,900,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

157. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

950,000.00 950,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

158. การพัฒนา
การศึกษา 

ซ่อมแซมปรบัปรุง
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

3,800,000.00 3,800,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

159. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซ้ือครุภัณฑ์เครือ่ง
เล่นส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย เพ่ือพฒันา
คุณภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็สังกัด อปท. 
ในเขต  
จังหวัดขอนแก่น 

 28,936,000.00 28,936,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

160. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง E-
Classroomเพื่อพฒันา
คุณภาพศูนย์การศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย
ในเขตจงัหวัดขอนแก่น 

 4,000,000.00 4,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

161. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง E-
Classroomเพื่อพฒันา
คุณภาพศูนย์การศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย
ในเขตจงัหวัดขอนแก่น 
 

 19,750,000.00 19,750,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
162. การพัฒนา

การศึกษา 
จัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง 
ASEAN e - 
Classroom ระดับ
ประถมศึกษา เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
โรงเรียนสังกดัองค์การ
บริหารสว่นจังหวดั
ขอนแก่น 

 1,050,000.00 1,050,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

163. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง 
ASEAN e - 
Classroom ระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
โรงเรียนสังกดัองค์การ
บริหารสว่นจังหวดั
ขอนแก่น 

 9,000,000.00 9,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

164. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดซ้ือครุภัณฑ์หุ่นยนต์
ของโรงเรียนสงักัด 
อบจ.ขอนแก่น 

 4,000,000.00 4,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

165. การพัฒนา
การศึกษา 

อบรมพัฒนานักเรยีนสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการขององค์การ
บริหารสว่นจังหวดั
ขอนแก่น 

 12,000,000.00 12,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

166. การพัฒนา
การศึกษา 

ค่าใช้จา่ยในการ
ส่งเสรมิการศึกษา 

 8,000,000.00 8,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

167. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดการแข่งขันมหกรรม
การศึกษาท้องถ่ิน 
ประจําปกีารศึกษา 
2558 คอบคัดเลอืก
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

5,000,000.00 5,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

168. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาการจัด
การศึกษาพิเศษ 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

169. การพัฒนา
การศึกษา 

อบรมพัฒนายกระดับ
คุณภาพนักเรียน
อําเภอชุมแพ ของ 
อบจ.ขอนแก่น 

 4,000,000.00 4,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
170. การพัฒนา

การศึกษา 
วัสดุเครื่องแตง่กาย
นักเรียน เครื่องเขยีน 
หนังสือและแบบเรียน
เสริมทักษะ 

 13,000,000.00 12,934,319.00 อบจ.ขอนแก่น 02/05/2559 0 

171. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดงานมหกรรม
หนังสือภาคอีสาน(I-
san Book Fair)(
อุดหนุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

172. การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสรมิศักยภาพ
นักเรียนด้านศิลปะ 
ดนตรี กฬีา วิชาการ
(อุดหนุนสาํนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1) 

 1,900,000.00 1,900,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

173. การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสรมิศักยภาพ
นักเรียนด้านศิลปะ 
ดนตรี กฬีา และ
วิชาการ(อุดหนุน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 2) 

 1,774,000.00 1,774,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

174. การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสรมิศักยภาพ
นักเรียน ด้านศิลปะ 
ดนตรี กฬีา และ
วิชาการ(อุดหนุน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3) 

 1,400,000.00 1,400,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

175. การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสรมิศักยภาพ
นักเรียนด้านศิลปะ 
ดนตรี กฬีา และ
วิชาการ(อุดหนุน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 4) 

 1,900,000.00 1,900,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
176. การพัฒนา

การศึกษา 
ส่งเสรมิศักยภาพ
นักเรียน ด้านศิลปะ 
ดนตรี กฬีา และ
วิชาการ(อุดหนุน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถม 
ศึกษาขอนแก่น เขต 5) 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

177. การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสรมิศักยภาพ
นักเรียนด้านศิลปะ 
ดนตรี กฬีา และ
วิชาการ(อุดหนุน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา
ขอนแก่น เขต 25) 

 2,200,000.00 2,200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

178. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาวงโยธวาทิต
โรงเรียนแก่นนคร
วิทยาลัย(อุดหนุน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา
ขอนแก่น เขต 25) 

 1,300,000.00 1,300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

179. การพัฒนา
การศึกษา 

พัฒนาห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์( e-
library )โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการขอนแกน่
(อุดหนุนสาํนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น 
เขต 25) 

 2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

180. การพัฒนา
การศึกษา 

ห้องชมภาพยนต์แบบ
มินิเธียเตอร์(Mini 
Theatre)(อุดหนุน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา
ขอนแก่น เขต 25) 

 2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

181. การพัฒนา
การศึกษา 

จัดกจิกรรมสปัดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจําป ี2559 
(อุดหนุนศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาขอนแกน่) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 



110 
 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
182. การพัฒนา

การศึกษา 
พระสงฆก์ับการเปน็
ผู้นําในการฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน(อุดหนุน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแกน่) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

183. การพัฒนา
การศึกษา 

สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยใช้
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
หมู่บา้นรักษาศีล 5 
(อุดหนุนมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น) 

 1,500,000.00 1,500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

184. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านพระคือ 
ม.16 ต.พระลับ-เขต 
ต.บึงเนียม อ.เมือง 
 จ.ขอนแก่น 

 250,000.00 244,800.00 ส.พัฒนวิศว
การโยธา 

20/02/2559 90 

185. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
230-บ้านบึงฉิม ม.4 
ต.บึงเนียม อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 

 1,493,000.00 958,300.00 หจก.ดิสคัฟเวอ
รี่ ดีเวลลอป
เมนท์ 

24/08/2559 120 

186. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านเหมือด
แอ่ ม.7 - บ้านโคกท่า 
ม.5 ต.หนองตมู-ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
2183 อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 

 499,000.00 490,000.00 152/2559 17/02/2559 90 

187. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย ขก 
3065 บ้านโนนมว่ง-
บ้านหนองปอ อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 
 

 7,400,000.00 7,385,000.00 บจก.แก่นนคร
ฯ 

09/06/2559 180 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
188. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
ม่วง ม.13 ต.บ้านทุ่ม-
บ้านสาวะถี ม.8 ต.สา
วะถี อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 

 824,000.00 552,240.00 บจก.อุดร
วิภาดา 

28/07/2559 120 

189. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
แดงน้อย ม.6,16 ต.
บ้านทุ่ม อ.เมือง-บา้น
ค้อ ม.10 ต.บ้านเหล่า 
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

 2,000,000.00 1,339,400.00 หจก.ช.
ขอนแก่นเคน
แนล 

02/08/2559 120 

190. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านมว่ง ม.
5 ต.บ้านทุ่ม-บ้าน
หนองตาไก ้ม.1,17  
ต.สาวะถี อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 477,000.00 หจก.นิวสห์ลัก
สอง 1999 

15/02/2559 90 

191. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านทุ่ม ม.4 
ต.บ้านทุ่ม-บ้านเหล่า 
นางาม ม.10 ต.บ้าน
หว้า อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 464,000.00 หจก.นิวสห์ลัก
สอง 1999 

15/02/2559 90 

192. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สยบา้นหนองปิง 
ม.10,18 ต.สาวะถี-
บ้านวงัตอ ม.10,14 
 ต.บ้านค้อ อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 464,000.00 หจก.นิวสห์ลัก
สอง 1999 
สัญญาเลขท่ี 
115/2559 

10/02/2559 90 

193. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโนนรัง 
ม.11,16,22 ต.สาวะถี 
อ.เมือง-บ้านหนอง
เซียงซุย ม.4,5,9 ต.ป่า
หวายน่ัง อ.บา้นฝาง  
จ.ขอนแก่น 
 
 
 

 498,000.00 464,000.00 หจก.นิวสห์ลัก
สอง 1999 

16/02/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
194. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านงิว้ ม.
9,19 ต.สาวะถี-บา้น
หนองปอ ม.2,19  
ตําบลบ้านค้อ 
 อําเภอเมอืง 
 จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 477,000.00 29/2559 09/01/2559 90 

195. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านสาวะถี 
ม.6,7,8 ต.สาวะถี-ทาง
หลวงชนบท(สาย 
 บ้านทุ่ม-บ้านสําราญ)  
อําเภอเมือง 
 จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 464,000.00 หจก.นิวสห์ลัก
สอง 1999 

10/02/2559 90 

196. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านแดง
ใหญ่ ม.1,2 ต.แดง
ใหญ-่ถนนโคลัมโบ  
อําเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

 323,000.00 300,500.00 หจก.นิวสห์ลัก
สอง 1999 

15/02/2559 90 

197. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านทุ่ม ม.
1,2 ต.บ้านทุ่ม-ถนน
เหลา่นาดี อ.เมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 464,000.00 หจก.นิวสห์ลัก
สอง 1999 

19/02/2559 90 

198. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหนอง
หลุบ ม.10 ต.แดง
ใหญ-่ทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 12 อ.เมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

 300,000.00 278,500.00 หจก.นิวสห์ลัก
สอง 1999 

10/02/2559 90 

199. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมผิว
จราจรถนนลาดยางเค
พซีล(ผิวเรียบ)สายบ้าน
โนนลาน ม.4-บ้านซํา
จาน ม.20 ต.บ้านค้อ-
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2  
อําเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

 1,000,000.00 979,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

23/09/2559 120 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
200. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมผิว
จราจรถนนลาดยาง
แบบเคพซีล(ผวิเรยีบ)
สายบา้นหนองเบญ็ ม.
3 ต.โนนท่อน-ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 1,000,000.00 980,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

23/09/2559 120 

201. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายชุมชนโคก
สูง เขตเทศบาลเมอืง
ชุมแพ-บ้านวังหูกวาง 
ม.4 ต.หนองไผ่ อ.ชุม
แพ จ.ขอนแก่น 

 485,000.00 483,000.00 หจก.
อาคันตุกะ 
คอนสตรัคช่ัน 
(2000) 

19/01/2559 90 

202. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายชุมชนโคก
สําราญ เขตเทศบาล
เมืองชุมแพ-บ้านใหม่
นาคํา ม.15 ต.หนองไผ่ 
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 493,000.00 490,500.00 หจก.
อาคันตุกะคอน
สตรัคช่ัน 
(2000) สัญญา
เลขท่ี 
38/2559 

13/01/2559 90 

203. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายชุมชน
หนองผอื เขตเทศบาล
เมืองชุมแพ-บ้านโนน
ทองหลาง ม.2 ต.
หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.
ขอนแก่น 

 491,000.00 489,000.00 74/2559 27/01/2559 90 

204. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายชุมชน
โนนสําราญ ม.4 เขต
เทศบาลเมืองชุมแพ-
บ้านหว้ยบง ม.6 ต.
หนองไผ่ อ.ชุมแพ 
 จ.ขอนแก่น 

 485,000.00 483,000.00 หจก.
อาคันตุกะคอน
สตรัคช่ัน 
(2000)  

29/01/2559 90 

205. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายชุมชนโคก
สูง เขตเทศบาลเมอืง
ชุมแพ-เขต ต.หนองไผ่ 
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 493,000.00 486,000.00 หจก.
อาคันตุกะคอน
สตรัคช่ัน 
(2000) สัญญา
เลขท่ี 
218/2559 
ลว.4 มี.ค.
2559 

05/03/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
206. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายชุมชนหนอง
ผือพัฒนา เขตเทศบาล
เมืองชุมแพ-บ้านเทพ
นคร ม.11 ต.หนองไผ่ 
อําเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแก่น 

 490,000.00 450,000.00 134/2559 16/02/2559 90 

207. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายชุมชนไผ่
กุดหิน เขตเทศบาล
เมืองชุมแพ-บ้านหนอง
สังข์ ม.5 ต.ไชยสอ  
อําเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแก่น 

 487,000.00 479,000.00 หจก.
อาคันตุกะคอน
สตรัคช่ัน
(2000) 

20/02/2559 90 

208. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายบา้นแก้ง
ยาว ม.8 ต.ชุมแพ-เขต
เทศบาลเมืองชุมแพ  
อําเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแก่น 

 481,000.00 473,000.00 หจก.
อาคันตุกะคอน
สตรัคช่ัน 
(2000) 

04/03/2559 90 

209. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายบา้น
หนองบวั ม.5 ต.ชุม
แพ-เขตเทศบาลเมือง
ชุมแพ  
อําเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแก่น 

 482,000.00 474,000.00 หจก.
อาคันตุกะ 
คอนสตรัคช่ัน 
(2000) 

03/03/2559 90 

210. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายบา้นนา
ดอกไม้ ม.2  
ตําบลชุมแพ-เขต
เทศบาลเมืองชุมแพ 
อําเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแก่น 

 492,000.00 484,000.00 หจก.
อาคันตุกะ 
คอนสตรัคช่ัน 
(2000) สัญญา
เลขท่ี 
137/2559 

15/02/2559 90 

211. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายชุมชน
พรานราษฎ์ เขต
เทศบาลเมืองชุมแพ-
บ้านสว่างวารี ม.10 
 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ 
 จ.ขอนแก่น 

 487,000.00 478,000.00 หจก.
อาคันตุกะคอน
สตรัคช่ัน 
(2000) 

15/03/2559 90 



115 
 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
212. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายบา้นสว่าง
วารี ม.10 ต.ชุมแพ-
ชุมชนสว่างวารี ม.1 
เขตเทศบาลเมืองชุม
แพ อ.ชุมแพ จ.
ขอนแก่น 

 483,000.00 474,000.00 หจก.
อาคันตุกะคอน
สตรัคช่ัน 
(2000) 

16/02/2559 90 

213. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายชุมชนกุด
ชุมแพ เขตเทศบาล
เมืองชุมแพ-บ้านมาลา 
ม.3 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ 
จ.ขอนแก่น 

 483,000.00 474,000.00 หจก.
อาคันตุกะคอน
สตรัคช่ัน 
(2000) 

15/03/2559 90 

214. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายบา้นแห่ 
ม.1 ต.ชุมแพ-เขต
เทศบาลเมืองชุมแพ อ.
ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 484,000.00 476,000.00 หจก.
อาคันตุกะคอน
สตรัคช่ัน 
(2000) 

15/03/2559 90 

215. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายบา้นดอน
หัน ม.9 ต.ชุมแพ อ.ชุม
แพ จ.ขอนแก่น-เขต อ.
คอนสาร จ.ชัยภูม ิ

 484,000.00 476,000.00 หจก.
อาคันตุกะ 
คอนสตรัคช่ัน 

15/03/2559 90 

216. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ขยายไหล่ทางถนนสาย
มะลิวัลย์ ขอนแกน่ ชุม
แพ-แหล่งท่องเท่ียวผา
หินเกิ้ง ต.ขัวเรียง อ.
ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 203,000.00 202,000.00 หจก.ผาเกิ้ง
การก่อสรา้ง 

21/01/2559 90 

217. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก บ้านวังศักดา 
ม.13-บ้านน้อยพัฒนา 
ม.9 ต.นาหนองทุ่ม อ.
ชุมแพ - ต.ห้วยมว่ง อ.
ภูผามา่น จ.ขอนแก่น 

 473,000.00 400,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอ
รี่ ดีเวลลอป
เมนท์ 

01/02/2559 90 

218. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก บ้านวังเจริญ 
ม.10 ต.วังหินลาด อ.
ชุมแพ-ต.นาจาน อ.สี
ชมพู จ.ขอนแก่น 
 

 300,000.00 297,500.00 หจก.ดิสคัฟเวอ
รี่ดีเวลลอป
เมนต ์

01/02/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
219. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรียบ บ.หนอง
หนามแท่ง ม.8ต.หนอง 
เขียด-ทางหลวง 201 
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 2,577,000.00 1,520,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

16/08/2559 120 

220. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านโคกกลาง 
ม.14 ต.วังชัย-บ้านโสก
แสง ม.4 ต.หนองกุง 
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น 

 478,000.00 478,000.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 

20/01/2559 90 

221. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านโคกกลาง 
ม.8 ต.วังชัย-บ้านโสก
แสง ม.4 ต.หนองกุง 
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น 

 488,000.00 488,000.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 

19/01/2559 90 

222. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านโคกกลาง 
ม.8 ต.วังชัย-บ้านหัว
บึง ม.3 ต.พังทุย อ.นํ้า
พอง จ.ขอนแก่น 

 452,000.00 452,000.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 

27/01/2559 90 

223. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านเสียว ม.
9,13 ต.วังชัย-บ้านนา
เรียง ม.5 ต.หนองกุง 
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น 

 484,000.00 484,000.00 31/2559 09/01/2559 90 

224. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านคํามืดเหนือ 
ม.12 ต.นํ้าพอง-บ้าน
คําบง ม.8 ต.สะอาด 
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น 

 458,000.00 458,000.00 37/2559 13/01/2559 90 

225. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านคําบง ม.8,9 
ต.สะอาด-บ้านคํามืด
เหนือ ม.12 ต.นํ้าพอง 
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น 

 437,000.00 425,500.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 
สัญญาเลขท่ี 
187/2559 ลว
26 ก.พ.2559 

27/02/2559 90 

226. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านวังชัย ม.6 
ต.วังชัย-บ้านายม ม.2 
ต.หนองกุง อ.นํ้าพอง 
จ.ขอนแก่น 

 462,000.00 462,000.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 

22/01/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
227. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านวังชัย ม.6 
ต.วังชัย-บ้านหนองแสง 
ม.1,2 ต.ท่ากระเสริม 
อ.นํ้าพอง 
จ.ขอนแก่น 

 471,000.00 470,000.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 
สัญญา 
25/2559 

07/01/2559 90 

228. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหลมุหนิ ม.
10 ต.หนองกุง-บ้าน
หนองหว้า ม.10 ต.
ทรายมูล อ.นํ้าพอง  
จ.ขอนแก่น 

 455,000.00 419,500.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 
สัญญาเลขท่ี 
53/2559 ลว.
19 มกราคม 
2559 

19/01/2559 90 

229. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนองหว้า 
ม.10 ต.ทรายมูล อ.นํ้า
พอง จ.ขอนแก่น-ถนน
สายน้ําพอง พระธาตุ
ขามแก่น 

 460,000.00 399,500.00 222/2559 11/03/2559 90 

230. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านวังชัย ม.16 
ต.วังชัย-บ้านหนองแสง 
ม.2 ต.ท่ากระเสรมิ อ.
นํ้าพอง จ.ขอนแกน่ 

 446,000.00 421,500.00 ส.พัฒนวิศว
การโยธา 

11/03/2559 90 

231. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านวังชัย ม.6 
ต.วังชัย-บ้านท่าเมา่ ม.
6 ต.ม่วงหวาน 
 อ.นํ้าพอง  
จ.ขอนแก่น 

 482,000.00 457,000.00 241/2559 17/03/2559 90 

232. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านวังชัย ม.
1,2,16 ต.วังชัย-เขต  
ต.ม่วงหวาน อ.นํ้าพอง  
จ.ขอนแก่น 

 461,000.00 436,000.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 

10/03/2559 90 

233. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านห้วยหนิลาด 
ม.4 ต.ม่วงหวาน อ.นํ้า
พอง จ.ขอนแก่น-ถนน
มิตรภาพ(2) 
 

 479,000.00 466,000.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 
สัญญาเลขท่ี 
228/2559 ลง
วันท่ี 10 มีค.
2559 

10/03/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
234. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ก่อสรา้งท่อเหล่ียมข้าม
ลําหว้ยปากโคก บา้น
โคกใหญ ่ม.9 ต.บัวเงิน 
อ.นํ้าพอง-ต.หวันาคํา 
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

 289,000.00 289,000.00 หจก.เอ อาร์ 
เอ เทคโนโลยี 

22/01/2559 90 

235. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
2038-บ้านหนองหญา้
ปล้อง ม.6 ต.ภูเวยีง อ.
ภูเวียง จ.ขอนแกน่ 

 1,640,000.00 1,637,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

14/09/2559 90 

236. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก บ้านทราย
ทอง ม.10 ต.วังเพ่ิม-ต.
สีชมพู อ.สีชมพู จ.
ขอนแก่น 

 499,500.00 444,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ สญัญา
เลขท่ี 233/59 

15/03/2559 90 

237. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก บ้านโคกป่ากุง 
ม.1 ต.สีชมพู-ต.วังเพิ่ม 
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

 499,500.00 444,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

15/03/2559 90 

238. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสชีมพู 
ม.4 ต.สีชมพู-ต.วังเพิ่ม 
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

 499,500.00 408,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ สญัญา
เลขท่ี 
235/2559 ลง
วันท่ี 15 
มีนาคม 2559 

15/03/2559 90 

239. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านลอมไผ่ 
ม.2 ต.ศรีสุข-ต.วังเพิ่ม 
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

 1,500,000.00 1,461,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

14/09/2559 120 

240. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านสันตสิุข ม.6 
ต.หนองแดง-ต.บ้าน
ใหม ่อ.สีชมพู จ.
ขอนแก่น 

 499,500.00 495,000.00 หจก.มิตรชุม
แพก่อสร้าง 

11/01/2559 90 

241. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านคลองเจริญ 
ม.6 ต.บ้านใหม-่ต.วัง
เพิ่ม อ.สีชมพู จ.
ขอนแก่น 

 499,500.00 480,000.00 หจก.มิตรชุม
แพก่อสร้าง 

04/02/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
242. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านโสกสม้กบ 
ม.2 ต.บ้านใหม-่ 
ต.หนองแดง อ.สีชมพู 
จ.ขอนแก่น 

 300,000.00 288,000.00 หจก.มิตรชุม
แพก่อสร้าง 

08/02/2559 90 

243. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนอง
ข้ีควาย ม.4 ต.ซํายาง-
ต.ภูห่าน อ.สีชมพู  
จ.ขอนแก่น 

 499,500.00 495,000.00 หจก.มิตรชุม
แพก่อสร้าง 

11/01/2559 90 

244. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านโนนสูง ม.6 
ต.ภูห่าน-ต.บ้านใหม่ 
อําเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

 445,000.00 427,000.00 หจก.มิตรชุม
แพก่อสร้าง 

04/02/2559 90 

245. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก บ้านสารจอด 
ม.2 ต.ซํายาง-ต.นา
จาน อ.สีชมพู  
จ.ขอนแก่น 

 180,000.00 176,500.00 หจก.มิตรชุม
แพก่อสร้าง 

04/02/2559 90 

246. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก บ้านรอ่งกลอง 
ม.3 ต.ซํายาง-ต.หนอง
แดง อ.สีชมพู  
จ.ขอนแก่น 

 325,000.00 319,500.00 หจก.มิตรชุม
แพก่อสร้าง 

04/02/2559 90 

247. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนสําหรับให้
นํ้าล้นผา่น คสล.ข้าม
ลําหว้ยน้อย บา้นโนน
สว่าง ม.6 ต.ดอนดั่ง-ต.
หนองสองหอ้ง  
อ.หนองสองหอ้ง 
 จ.ขอนแก่น 

 729,000.00 698,000.00 หจก.เค โอ บี 
คอนส์ 

21/07/2559 120 

248. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนสําหรับให้
นํ้าล้นผา่น คสล.ข้าม
ลําหว้ยเสือเฒ่า บา้น
หนองคลองเจรญิ ม.9 
ต.สําโรง-ต.วังหิน  
อ.หนองสองหอ้ง 
จ.ขอนแก่น 
 

 729,000.00 698,000.00 หจก.เค โอ บี 
คอนส์ 

13/07/2559 120 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
249. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ก่อสรา้งถนนสําหรับให้
นํ้าล้นผา่น คสล.ข้าม
ลําหว้ยกระดิง่ตอนล่าง 
บ้านหนองทุ่ม ม.3 ต.
ดอนดั่ง-ต.หนองเม็ก 
อ.หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแก่น 

 640,000.00 611,000.00 หจก.เค โอ บี 
คอนส์ 

21/07/2559 120 

250. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนสําหรับให้
นํ้าล้นผา่น คสล.ข้าม
ลําหว้ยวังม่วง บ้านเมย 
ม.8 ต.หนองสองหอ้ง-
บ้านหนองเหล็ก ม.1 
ต.หันโจด อ.หนองสอง
ห้อง จ.ขอนแก่น 

 640,000.00 611,000.00 หจก.เค โอ บี 
คอนส์ 

30/06/2559 120 

251. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนสําหรับให้
นํ้าล้นผา่น คสล.ข้าม
ลําหว้ยเสือเต้น บา้น
หนองดู่ ม.9 ต.ดงเค็ง-
ต.ตะกั่วปา่ อ.หนอง
สองหอ้ง จ.ขอนแก่น 

 560,000.00 533,000.00 หจก.เค โอ บี 
คอนส์ 

30/06/2559 120 

252. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งท่อเหล่ียม 
คสล.ข้ามลาํหว้ยไร่
ตอนล่าง บา้นดอนดู่
เหนือ ม.12 ต.ดอนดู่ 
อ.หนองสองหอ้ง-ต.
สระแก้ว อ.เปือยน้อย 
จ.ขอนแก่น 

 355,000.00 339,500.00 หจก.เค โอ บี 
คอนส์ สญัญา
เลขท่ี 
129/2559 
ลว.15 ก.พ.
2559 

16/02/2559 90 

253. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งท่อเหล่ียม 
คสล.ข้ามลาํหว้ยไร่
ตอนล่าง บา้นหนองบัว
ลอง ม.8 ต.ดอนดู ่อ.
หนองสองหอ้ง-ต.
สระแก้ว อ.เปือยน้อย 
จ.ขอนแก่น 

 355,000.00 339,500.00 133/2559 16/02/2559 90 

254. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งท่อลอดกลม 
คสล.ข้ามลาํหว้ยฝาย
ใหม ่บ้านโนนทัน ม.9 
ต.ดอนดั่ง-ต.ดอนดู่ อ.
หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแก่น 

 299,000.00 297,500.00 หจก.เคโอบี
คอนส์ 

20/01/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
255. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซม
ถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ สายบ้านโคกสูง 
ม.6 ต.โนนธาตุ อ.
หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแก่น-ต.เมืองโดน 
อ.ประทาย  
จ.นครราชสมีา 

 1,462,000.00 1,408,000.00 หจก.เค โอ บี 
คอนส์ 

17/08/2559 90 

256. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งท่อเหล่ียม 
คสล.ข้ามลาํหว้ยเสือ
เต้น บ้านโนนมว่ง ม.7 
ต.ดงเค็ง-ต.หนองสอง
ห้อง อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น 

 453,000.00 431,500.00 หจก.เค.โอ.บี.
คอนส์ 

16/02/2559 90 

257. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
หนองแวง ม.3 ต.โจด
หนองแก-บ้านโนน
สะอาด ม.6 ต.เก่างิ้ว 
อ.พล จ.ขอนแก่น 

 499,800.00 470,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

26/02/2559 90 

258. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
หนองเรือ ม.7 ต.โจด
หนองแก-บ้านหวัคู ม.
6 ต.โสกนกเต็น 
 อ.พล จ.ขอนแก่น 

 499,800.00 470,000.00 หจก.ทวีสิน 
(1985) สัญญา
เลขท่ี 
166/2559 

19/02/2559 90 

259. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
โสกนกเต็นพัฒนา  
ม.10 ต.โสกนกเตน็  
อําเภอพล-เขต ตําบล 
หนองเมก็ อาํเภอ
หนองสองหอ้ง  
จังหวัดขอนแก่น 

 499,800.00 470,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

19/02/2559 90 

260. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
หนองบวั ม.3 ต.โสก
นกเต็น-บ้านชาด ม.1 
ต.เมืองพล อ.พล 
จ.ขอนแก่น 

 499,800.00 470,000.00 หจก.ทวีสิน 
(1985) สัญญา
เลขท่ี 
198/2559 

29/02/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
261. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจาก
ทางหลวงชนบทสาย
ตําแย-โนนกอก ต.
หนองแวงโสกพระ-
บ้านทับบา ม.3 
 ต.เมืองพล อ.พล  
จ.ขอนแก่น- 

 499,800.00 470,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

19/02/2559 90 

262. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
ทับบา ม.3 ต.เมืองพล 
อ.พล จ.ขอนแก่น 
เช่ือมทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 207 

 499,800.00 470,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

15/02/2559 90 

263. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
โนนฝ้าย ม.9 ต.โนนข่า 
อ.พล จ.ขอนแก่น-
ถนนมิตรภาพ 

 499,800.00 470,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

26/02/2559 90 

264. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้นป่า
พร้าว ม.6 ต.หนอง
มะเขือ อ.พล  
จังหวัดขอนแก่น-ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
2246 

 499,800.00 470,000.00 หจก.ทวีสิน 
(1985) 

19/02/2559 90 

265. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
โนนพริก ม.7 ต.โคก
สง่า-บ้านหนองโจด  
ม.5 ตําบลลอมคอม 
อําเภอพล  
จังหวัดขอนแก่น 

 499,800.00 470,000.00 หจก.ทวีสิน
(1985) สัญญา
เลขท่ี 
193/2559 
ลว. 26 ก.พ.
2559 

27/02/2559 90 

266. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
บูรณะ ม.8 ต.หนอง
มะเขือ อําเภอพล  
จังหวัดขอนแก่น เช่ือม
ทางหลวงหมายเลข 
2246 

 375,000.00 351,500.00 176/2559 20/02/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
267. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
หันน้อย ม.10 ต.หนอง
แวงโสกพระ อ.พล 
จ.ขอนแก่น-ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 

 499,800.00 471,000.00 30/2559 09/01/2559 90 

268. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
หนองแปน ม.4  
ต.หนองแวงโสกพระ 
 อ.พล จ.ขอนแก่น- 
เขตติดต่อ  
อําเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสมีา 

 499,800.00 470,000.00 หจก.ทวีสิน 
(1985) 

27/02/2559 90 

269. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
หนองมะเขือ ม.1 ต.
หนองมะเขือ-บ้านห้วย
โจด ม.1 ต.โนนข่า  
อ.พล จ.ขอนแก่น 

 467,000.00 438,000.00 169/2559 20/02/2559 90 

270. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
หนองแวงแอก ม.4  
ต.โนนข่า-บ้านหันน้อย 
ม.10 ต.หนองแวงโสก
พระ อ.พล จ.ขอนแก่น 

 499,800.00 471,000.00 หจก.ทวีสิน 
(1985) 

16/01/2559 90 

271. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
โนนข่า ม.5 ต.โนนข่า-
บ้านโจดน้อย ม.3  
ต.หนองมะเขือ 
 อ.พล  
จ.ขอนแก่น 

 260,400.00 245,500.00 หจก.ทวีสิน 
(1985) 

26/02/2559 90 

272. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
สวาง ม.7 ต.บ้านลาน-
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2301 
อําเภอบา้นไผ่  
จังหวัดขอนแก่น 

 995,000.00 925,000.00 หจก.บ้านไผ่
ดาวเงิน
ก่อสรา้ง 

21/07/2559 120 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
273. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหนอง
ขาม ม.9 ต.นาคํา-ต.
ศรีสุขสาํราญ อ.อบุล
รัตน์ จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 469,000.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 
สัญญาเลขท่ี 
167/2559 

19/02/2559 90 

274. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหนอง
ไหล ม.4 ต.นาคํา-ต.ศรี
สุขสาํราญ อ.อบุลรัตน์ 
จ.ขอนแก่น 

 499,000.00 466,000.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 
สัญญาเลขท่ี 
227/2559 
ลว.10 มีค.
2559 

10/03/2559 90 

275. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโนน
ราศรี ม.2 ต.นาคํา อ.
อุบลรัตน์ - ต.ดงเมือง
แอม อ.เขาสวนกวาง 
จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 469,000.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 

19/02/2559 90 

276. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโนน
ราศรี ม.2 ต.นาคํา-ต.
ศรีสุขสาํราญ อ.อบุล
รัตน์ จ.ขอนแก่น 

 231,000.00 216,000.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 

23/02/2559 90 

277. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านกุด
กระหนวน ม.3 ต.นา
คํา-ถนนลาดยางทาง
หลวงชนบท อ.อุบล
รัตน์ จ.ขอนแก่น 

 460,000.00 434,200.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 

14/03/2559 90 

278. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหนอง
แวง ม.10 ต.นาคํา- 
ตําบลบ้านดง  
อําเภออุบลรัตน์  
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 470,000.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 

16/02/2559 90 

279. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโคกสูง 
ม.5 ต.โคกสูง อ.อบุล
รัตน์-ต.ม่วงหวาน  
อําเภอนํ้าพอง  
จังหวัดขอนแก่น 

 365,000.00 344,500.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 
สัญญาเลขท่ี 
165/2559 
ลว.19 ก.พ.59 

20/02/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
280. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโคก
สว่าง ม.10 ต.โคกสูง 
อ.อุบลรัตน์-ต.บ้านค้อ 
อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 469,000.00 175/2559 20/02/2559 90 

281. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโคก
สว่าง หมู่ท่ี 10  
ต.โคกสูง อ.อบุลรตัน์-
ต.ป่าหวายนัง่  
อ.บ้านฝาง  
จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 469,000.00 ส.พัฒนวิศว
การโยธา 

20/02/2559 90 

282. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหนอง
แต้ ม.5,6 ต.บ้านดง- 
ต.นาคํา  
อ.อุบลรัตน์ 
จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 469,000.00 151/2559 17/02/2559 90 

283. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านดง ม.
2,3 ต.บ้านดง-
ถนนลาดยางทางหลวง
ชนบท  
อ.อุบลรัตน์  
จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 469,000.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 

02/03/2559 90 

284. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านขุนด่าน 
ม.1 ต.บ้านดง-
ถนนลาดยางทางหลวง
ชนบท อ.อุบลรัตน์  
จ.ขอนแก่น 

 410,000.00 388,500.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 
สัญญาเลขท่ี 
168/2559 

19/02/2559 90 

285. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลูกรงั 
สายบา้นโสกดู ่บ้าน
หนองกงุใหญ่ ม.1 ต.
หนองกงุใหญ ่
 อ.กระนวน-บ้านโคก
กลาง ม.4 ต.คําแมด 
อ.ซําสูง  
จ.ขอนแก่น 

 800,000.00 797,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอ
รี่ ดีเวลลอป
เมนท์ 

13/09/2559 120 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
286. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ซ่อมเสริมผิว
ถนนลาดยาง แยกบ้าน
วังโพน หมู่ท่ี 3 - บ้าน
หนองโอง หมู่ท่ี 7 
ตําบลหนองกุงใหญ่ - 
แยกทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 2152 (ตอน
กระนวน-เชียงยืน) 
อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น  

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

287. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ซ่อมเสริมผิว
ถนนลาดยาง สาย ขก 
2054 - แยกทางหลวง
หมายเลข 2039 - โยก
โคน ตําบลห้วยโจด 
อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น 

 2,000,000.00 1,959,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

23/09/2559 120 

288. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก บ้านคอนฉิม 
หมู่ท่ี 1,หมู่ท่ี 9 ตําบล
คอนฉิม - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข ขก 
1021 อําเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

 499,000.00 487,500.00 36/2559 13/01/2559 90 

289. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านคูขาด 
หมู่ท่ี 2 ตําบลโคกสง่า 
อําเภอพล - บ้านโนน
ข้ีเหล็ก หมู่ท่ี 11 
ตําบลแวงน้อย อําเภอ
แวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

 499,800.00 471,000.00 หจก.พลูทรัพย์
ธนอนันต ์

07/01/2559 90 

290. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรังบดอัดแน่น สาย
บ้านปา่เป้ง หมู่ท่ี 8 
ตําบลแวงน้อย - บ้าน
หนองหญา้ขาว หมู่ท่ี 5 
ตําบลท่านางแนว 
อําเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 
 

 499,600.00 478,000.00 162/2559 18/02/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
291. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรังบดอัดแน่น สาย
บ้านท่านางแนว หมู่ท่ี 
2 ตําบลท่านางแนว - 
บ้านหนองสะแบง หมู่
ท่ี 5 ตําบลละหานนา 
อําเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 
 (ช่วงสถานีสูบนํ้าด้วย
ไฟฟ้า) 

 498,900.00 492,000.00 หจก.พลูทรัพย์
ธนอนันต ์

06/07/2559 90 

292. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้นท่า
นางแนว หมู่ท่ี 9 - 
บ้านหนองกุง หมูท่ี่ 6 
ตําบลท่านางแนว - 
ทางหลวงแผ่นดิน  
สาย 2065  
อําเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

 499,600.00 489,000.00 หจก.พลูทรัพย์
ธนอนันต ์

26/02/2559 90 

293. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรังบดอัดแน่น สาย
บ้านหนองดู่ หมู่ท่ี 4 
ตําบลละหานนา 
อําเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น - 
หนองละหานนา เช่ือม
ตําบลโนนสะอาด 
อําเภอแกง้สนามนาง 
จังหวัดนครราชสมีา 

 499,000.00 479,500.00 หจก.พลูทรัพย์
ธนอนันต ์

18/02/2559 90 

294. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรังบดอัดแน่น สาย
บ้านท่านางแนว หมู่ท่ี 
2 ตําบลท่านางแนว 
อําเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น - 
แม่นํ้าชี เช่ือมตําบล
หนองขาม 
อําเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูม ิ 
 
 

 499,600.00 480,000.00 หจก.พลูทรัพย์
ธนอนันต ์

18/02/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
295. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรังบดอัดแน่น สาย
บ้านโนนเขวา หมูท่ี่ 1 
ตําบลท่านางแนว - 
ทางลาดยางโยธาธิการ
เช่ือมทางหลวงสาย 
2065 อําเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น  

 499,900.00 462,200.00 หจก.พลูทรัพย์
ธนอนันต ์
สัญญาเลขท่ี 
23/2559 ลว.
30 ธ.ค.2558 

30/12/2558 90 

296. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรังบดอัดแน่น สาย
บ้านโคกสูง หมู่ท่ี 2 - 
บ้านหนองโก หมูท่ี่ 3 
ตําบลก้านเหลอืง 
เช่ือมทางหลวงสาย 
2199 อําเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

 499,700.00 480,000.00 หจก.พลูทรัพย์
ธนอนันต์ 
สัญญาเลขท่ี 
159/2559 
ลว.18 ก.พ.59 

19/02/2559 90 

297. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรังบดอัดแน่น สาย
บ้านศรีชุมพร หมูท่ี่ 9 
ตําบลแวงน้อย - ทาง
หลวงแผ่นดินสาย 
2065 อําเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

 499,400.00 479,500.00 158/2559 19/02/2559 90 

298. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านเขวา หมู่ท่ี 
9 ตําบลกุดเค้า อําเภอ
มัญจาคีรี - อําเภอโคก
โพธิ์ไชย จังหวัด
ขอนแก่น 

 499,500.00 495,000.00 หจก.ช.โคตร
ภูธรก่อสร้าง 

13/02/2559 90 

299. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนองโน 
หมู่ท่ี 5 ตําบลกุดเค้า 
อําเภอมญัจาคีรี - 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

 499,500.00 495,000.00 101/2559 04/02/2559 90 

300. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านขุมดิน หมู่ท่ี 
4 ตําบลกุดเค้า อําเภอ
มัญจาคีรี - อําเภอโคก
โพธิ์ไชย จังหวัด
ขอนแก่น 

 499,500.00 495,000.00 หจก.ช.โคตร
ภูธรก่อสร้าง 

16/02/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
301. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนองขาม 
หมู่ท่ี 11 ตําบลกุดเค้า 
อําเภอมญัจาคีรี - 
อําเภอชนบท จงัหวัด
ขอนแก่น 

 499,500.00 495,000.00 หจก.ช.โคตร
ภูธรก่อสร้าง 
สัญญาเลขท่ี 
113/2559 

10/02/2559 90 

302. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านดอนพันชาติ 
หมู่ท่ี 3 ตําบลหนอง
แปน อําเภอมัญจาคีรี - 
อําเภอชนบท จงัหวัด
ขอนแก่น 

 499,500.00 497,000.00 หจก.ช.โคตร
ภูธรก่อสร้าง 

12/09/2559 90 

303. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านนาจาน หมู่
ท่ี 2 ตําบลหนองแปน 
อําเภอมญัจาคีรี - 
อําเภอบา้นไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

 499,500.00 495,000.00 หจก.ช.โคตร
ภูธรก่อสร้าง 

10/02/2559 90 

304. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านนาจาน หมู่
ท่ี 6 ตําบลหนองแปน 
- ตําบลโพนเพ็ก 
อําเภอมญัจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

 499,500.00 495,000.00 หจก.ช.โคตร
ภูธรก่อสร้าง 

04/02/2559 90 

305. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนองหวั
ช้าง หมู่ท่ี 8 ตําบล
หนองแปน - ตําบลท่า
ศาลา อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

 499,500.00 485,000.00 หจก.ช.โคตร
ภูธรก่อสร้าง 

22/01/2559 90 

306. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านแจง้ หมู่ท่ี 7 
ตําบลหนองแปน - 
ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  

 499,500.00 495,000.00 หจก.ช.โคตร
ภูธรก่อสร้าง 

12/02/2559 90 

307. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านโนนแสนสุข 
หมู่ท่ี 10 ตําบลหนอง
แปน - ตําบลโพนเพ็ก 
อําเภอมญัจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

 499,500.00 485,000.00 หจก.โชค
ศักดิ์สิทธิ ์

22/01/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
308. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านโนนสํานัก 
หมู่ท่ี 5 ตําบลหนอง
แปน - ตําบลสวน
หม่อน อาํเภอมญัจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น  

 400,000.00 396,500.00 หจก.ช.โคตร
ภูธรก่อสร้าง 

08/02/2559 90 

309. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังใหม ่
หมู่ท่ี 6 ตําบลวังสวาบ 
- ตําบลนาฝาย  
อําเภอภูผามา่น  
จังหวัดขอนแก่น  

 4,818,000.00 4,533,000.00 บริษัทพ่อขุนสี
ร่มเย็นเป็นสุข 
จํากดั 

22/09/2559 120 

310. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหว้ย
เตย หมู่ท่ี 7 ตําบลห้วย
ม่วง อาํเภอภูผามา่น - 
อําเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแก่น 

 7,010,000.00 6,615,000.00 บริษัทพ่อขุนสี
ร่มเย็นเป็นสุข 
จํากดั 

22/09/2559 150 

311. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาฝาย
เหนือ หมู่ท่ี 5 บ้าน
สองคอน หมู่ท่ี 3 
ตําบลนาฝาย - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
12 อําเภอภูผามา่น 
จังหวัดขอนแก่น 

 6,684,000.00 6,294,000.00 บริษัทพ่อขุนสี
ร่มเย็นเป็นสุข 
จํากดั 

22/09/2559 150 

312. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซําภู
ทองเหนือ หมู่ท่ี 1 
ตําบลห้วยม่วง –  
ตําบลภูผาม่าน  
อําเภอภูผามา่น 
จังหวัดขอนแก่น 

 7,010,000.00 4,340,000.00 หจก.มัชรินทร์ 
เอ็นจิเนียริ่ง 

17/08/2559 150 

313. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
แห้ว หมู่ท่ี 3 ตําบลวัง
สวาบ ตาํบลนาฝาย 
อําเภอภูผามา่น 
จังหวัดขอนแก่น 
 

 1,984,000.00 1,870,000.00 บริษัทพ่อขุนสี
ร่มเย็นเป็นสุข 
จํากดั 

22/09/2559 120 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
314. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสว่าง
โนนสูง หมู่ท่ี 3  
ตําบลภูผาม่าน อําเภอ
ภูผามา่น - ตําบลนา
หนองทุ่ม  
อําเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแก่น 

 494,000.00 484,000.00 บริษัท พ่อขุนสี
ร่มเย็นเป็นสุข 
จํากดั  

21/01/2559 90 

315. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก แยกทาง
หลวงชนบท ขก 4038 
บ้านโนนสวา่ง หมูท่ี่ 4 
- บ้านห้วยแร่ หมูท่ี่ 7
ตําบลวังม่วง  
อําเภอเปือยน้อย  
จังหวัดขอนแก่น  

 495,000.00 482,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

01/03/2559 90 

316. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางหลวง
ท้องถ่ิน สายบ้านโสก
นาค ตําบลวังมว่ง - 
บ้านวงัหิน  
ตําบลสระแก้ว 
อําเภอเปือยน้อย  
จังหวัดขอนแก่น  

 495,000.00 484,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

02/03/2559 90 

317. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซม
ถนนลาดยางแบบ 
Cape Seal สายบ้าน
ขามป้อม หมู่ท่ี 1 
ตําบลขามป้อม - ทาง
หลวงแผ่นดิน 2297 
อําเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

 495,000.00 476,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

15/03/2559 90 

318. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนา
เสถียร หมู่ท่ี 8 ตําบล
ขามป้อม - ทางหลวง
แผ่นดิน 2297  
อําเภอเปือยน้อย  
จังหวัดขอนแก่น 
 
 

 495,000.00 482,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

03/03/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
319. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรียบ(เคพซีล) 
สายบา้นหนองคลอง
น้อย หมู่ท่ี 8 ตําบลป่า
มะนาว อาํเภอบา้น
ฝาง - ตําบลยางคํา 
อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

 1,000,000.00 996,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

23/09/2559 120 

320. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรียบ(เคพซีล) 
สายบา้นห้วยหวา้ หมู่
ท่ี 6,8 ตําบลโนนฆ้อง - 
บ้านดอนหัน หมู่ท่ี 
6,11 ตําบลบ้านฝาง 
อําเภอบา้นฝาง  
จังหวัดขอนแก่น 

 1,000,000.00 995,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

23/09/2559 120 

321. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรียบ(เคพซีล) 
สายบา้นโคกงาม 
หมู่ท่ี 4 ตําบลโคกงาม 
อําเภอบา้นฝาง – 
ตําบลบ้านผือ  
อําเภอหนองเรือ  
จังหวัดขอนแก่น  

 1,000,000.00 991,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

23/09/2559 120 

322. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
ห้วยไรใ่ต้ หมู่ท่ี 1 
ตําบลโนนพะยอม - 
บ้านกุดเพียขอม  
หมู่ท่ี 1 ตําบลกุดเพีย
ขอม อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 493,500.00 หจก.อ.รุ่งเรือง
ขอนแก่น 

18/01/2559 90 

323. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
หันแฮด หมู่ท่ี 2  
ตําบลบ้านแท่น  
อําเภอชนบท - เขต 
ตําบลโนนศิลา 
อําเภอโนนศิลา  
จังหวัดขอนแก่น  
 

 498,000.00 493,000.00 หจก.อ.รุ่งเรือง
ขอนแก่น 
สัญญาเลขท่ี 
186/2559 
ลว.26 ก.พ.
2559 

27/02/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
324. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
ห้วยค้อ หมู่ท่ี 3 ตําบล
โนนพะยอม - บ้านนา
ดอกไม้ หมู่ท่ี 9 ตําบล
ชนบท อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 493,000.00 184/2559 25/02/2559 90 

325. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
ห้วยยาง หมู่ท่ี 7 ตําบล
วังแสง อาํเภอชนบท - 
เขต ตําบลคอนฉิม อ.
แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 493,000.00 หจก.อ.รุ่งเรือง 
ขอนแก่น 

20/02/2559 90 

326. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
โซ่ง หมู่ท่ี 1 ตําบลห้วย
แก - เขตตาํบลกุดเพีย
ขอม อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

 521,000.00 491,000.00 ร้านดีดบีิลดิง้ 28/07/2559 90 

327. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลูกรงั 
สายบา้นหนองกุง หมู่
ท่ี 5 ตําบลเขาสวน
กวาง อาํเภอเขาสวน
กวาง จงัหวัดขอนแก่น 
- บ้านตาดโตน อําเภอ
โนนสะอาด จงัหวดั
อุดรธานี 

 202,000.00 155,500.00 170/2559 20/02/2559 90 

328. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลูกรงั 
สายบา้นหนองสอง
ห้อง หมู่ท่ี 7 ตําบลเขา
สวนกวาง - บ้านโนน
เจริญ หมู่ท่ี 8 ตําบลศรี
สุขสาํราญ อาํเภออุบล
รัตน์ จงัหวดัขอนแก่น 

 164,000.00 126,000.00 หจก.นิวสห์ลัก
สองฯ 

23/02/2559 90 

329. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลูกรงั 
สายทางหลวง
หมายเลข 4049 ? 
บ้านหนองสองห้อง หมู่
ท่ี 7 ตําบลเขาสวน
กวาง อาํเภอเขาสวน
กวาง จงัหวัดขอนแก่น  

 255,000.00 197,000.00 หจก.นิวสห์ลัก
สอง 1999 
สัญญาเลขท่ี 
181/2559 

23/02/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
330. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ก่อสรา้งถนนลูกรงั 
สายบา้นหนองสอง
ห้อง หมู่ท่ี 7 ตําบลเขา
สวนกวาง - บ้านคํา
สมบูรณ์ หมู่ท่ี 10 
ตําบลดงเมืองแอม 
อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น 

 379,000.00 292,500.00 หจก.นิวสห์ลัก
สองฯ 

02/03/2559 90 

331. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านปา่ม่วง 
หมู่ท่ี 9 ตําบลโคก
สําราญ - ตําบลบา้น
แฮด อาํเภอบา้นแฮด 
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 487,000.00 หจก.พงษ์ศักดิ์
การโยธา 

12/02/2559 90 

332. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแฮด 
หมู่ท่ี 1 ตําบลบา้นแฮด 
- บ้านห้วยมว่ง หมู่ท่ี 5 
ตําบลหนองแซง 
อําเภอบา้นแฮด 
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 478,000.00 หจก.พงษ์ศักดิ์
การโยธา 

12/02/2559 90 

333. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านขาม
ป้อม หมู่ท่ี 2 ตําบล
หนองแซง อําเภอบ้าน
แฮด - อําเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 487,000.00 หจก.พงษ์ศักดิ์
การโยธา 

12/02/2559 90 

334. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ขาม หมู่ท่ี 2 ตําบล
โนนสมบูรณ ์- ตําบล
บ้านแฮด อาํเภอบา้น
แฮด จังหวัดขอนแก่น  

 498,000.00 487,000.00 หจก.พงษ์ศักดิ์
การโยธา 
(2001) 

10/02/2559 90 

335. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแฮด 
หมู่ท่ี 2 ตําบลบา้นแฮด 
- บ้านโนนพันชาต ิหมู่
ท่ี 10 ตําบลโคก
สําราญ อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น  

 498,000.00 487,000.00 หจก.พงษ์ศักดิ์
การโยธา 

03/02/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
336. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแฮด 
หมู่ท่ี 2 ตําบลบา้นแฮด 
- บ้านดง หมู่ท่ี 6 
ตําบลโคกสํารา อาํเภอ
บ้านแฮด จ.ขอนแก่น  

 498,000.00 488,000.00 20/2559 17/12/2558 90 

337. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
พันชาติ หมู่ท่ี 10 
ตําบลโคกสําราญ 
อําเภอบา้นแฮด - บ้าน
หนองไห ตาํบลหนอง
แปน อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น  

 498,000.00 488,000.00 หจก.พงษ์ศักดิ์
การโยธา 

17/12/2558 90 

338. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายบา้นห้วย
แคน หมู่ท่ี 4 ตําบล
บ้านหัน - เขตเทศบาล
ตําบลโนนศิลา อาํเภอ
โนนศิลา จ.ขอนแก่น  

 694,000.00 482,000.00 หจก.บ้านไผ่
ดาวเงิน
ก่อสรา้ง 

05/08/2559 90 

339. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายบา้น
หนองนํ้าขุ่นใต ้หมู่ท่ี 9 
ตําบลบ้านหัน - ทาง
หลวงสาย ขก 2102 
อําเภอโนนศิลา จงัหวดั
ขอนแก่น 

 489,000.00 485,000.00 119/2559 12/02/2559 90 

340. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายบา้น
หนองไฮ หมู่ท่ี 3 
ตําบลบ้านหัน - ทาง
หลวงสาย ขก 2102 
อําเภอโนนศิลา จงัหวดั
ขอนแก่น 

 497,000.00 492,500.00 หจก.บ้านไผ่
ดาวเงิน
ก่อสรา้ง 

20/02/2559 90 

341. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
หนองกงุ หมู่ท่ี 1 
ตําบลหนองปลาหมอ 
อําเภอโนนศิลา - เขต
อําเภอชนบท จงัหวัด
ขอนแก่น 

 497,000.00 491,000.00 118/2559 12/02/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
342. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้นดู่
น้อยหมู่ท่ี 7 ตําบลโนน
แดง อาํเภอโนนศิลา - 
เขตอําเภอบา้นไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น  

 491,000.00 485,000.00 หจก.บ้านไผฎ่
ดาวเงิน
ก่อสรา้ง 

12/02/2559 90 

343. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
เก่าน้อย หมู่ท่ี 3 ตําบล
เปือยใหญ่ - ทางหลวง
สายโนนแดงใหญ่ -
เปือยใหญ่ อาํเภอโนน
สิลา จังหวดัขอนแก่น 

 497,000.00 491,000.00 หจก.บ้านไผ่
ดาวเงิน
ก่อสรา้ง 
สัญญาเลขท่ี 
189/2559 
ลว.26 ก.พ.
2559 

26/02/2559 90 

344. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
โนนศิลา หมู่ท่ี 1 
เทศบาลตาํบลโนนศิลา 
- บ้านหลุบคา หมูท่ี่ 7 
ตําบลโนนศิลา อาํเภอ
โนนศิลา จ.ขอนแก่น 

 491,000.00 485,000.00 หจก.บ้านไผ่
ดาวเงิน
ก่อสรา้ง 
สัญญาเลขท่ี 
202/2559 
ลว.29 กพ.
2559 

29/02/2559 90 

345. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
โนนรัง หมู่ท่ี 4 ตําบล
โนนแดง - เขตเทศบาล
ตําบลโนนศิลา อาํเภอ
โนนศิลา จ.ขอนแก่น 

 869,000.00 563,500.00 หจก.บ้านไผ่
ดาวเงิน
ก่อสรา้ง 

05/08/2559 90 

346. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้นนา
นิคม หมู่ท่ี 3 ตําบล
โนนศิลา - บ้านโนน
แดงใหญ่ หมู่ท่ี 1 
ตําบลโนนแดง อาํเภอ
โนนศิลา จ.ขอนแก่น 

 497,000.00 491,000.00 หจก.บ้านไผ่
ดาวเงิน
ก่อสรา้ง 

15/02/2559 90 

347. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
หัวฝาย หมู่ท่ี 6 ตําบล
เปือยใหญ่ - บ้าน
ผักหวาน หมู่ท่ี 5 
ตําบลหนองปลาหหมอ 
อําเภอโนนศิลา จงัหวดั
ขอนแก่น 

 491,000.00 485,000.00 หจก.บ้านไผ่
ดาวเงิน
ก่อสรา้ง 

26/02/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
348. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
เหลา่โนนคูณ หมูท่ี่ 2 
ตําบลโนนศิลา –  
บ้านโนนแดงน้อย  
หมู่ท่ี 2 ตําบลโนนแดง  
อําเภอโนนศิลา  
จังหวัดขอนแก่น 

 494,000.00 488,000.00 หจก.บ้านไผ่
ดาวเงิน
ก่อสรา้ง 

04/03/2559 90 

349. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
หม้อ หมู่ท่ี 5 ตําบลคู
คํา - บ้านโนน  
หมู่ท่ี 1,2  
ตําบลบ้านโนน 
อําเภอซําสูง  
จังหวัดขอนแก่น 

 497,000.00 489,000.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 

10/03/2559 90 

350. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
นายม หมู่ท่ี 5 –  
บ้านแห้ว หมู่ท่ี 9 
ตําบลบ้านโนน - ถนน
สายบา้นหนองบัวน้อย 
หมู่ท่ี 6 ตําบลหนองตูม 
อําเภอเมือง –  
บ้านกระนวน หมูท่ี่ 2 
ตําบลกระนวน  
อําเภอซําสูง  
จังหวัดขอนแก่น 

 499,000.00 492,000.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 
สัญญาเลขท่ี 
209/2559 
ลว.2 มี.ค.
2559 

03/03/2559 90 

351. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายรอบหนอง
สิม บา้นโนน หมู่ท่ี 1,2 
ตําบลบ้านโนน  
อําเภอซําสูง - ถนน
สายบา้นหนองบัวน้อย 
หมู่ท่ี 6 ตําบลหนองตูม 
อําเภอเมือง –  
บ้านกระนวน หมูท่ี่ 2 
ตําบลกระนวน  
อําเภอซําสูง  
จังหวัดขอนแก่น 
 

 498,000.00 491,000.00 223/2559 11/03/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
352. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านคูคํา 
หมู่ท่ี 2 ตําบลคูคํา - 
บ้านโนน หมู่ท่ี 1,2 
ตําบลบ้านโนน  
อําเภอซําสูง  
จังหวัดขอนแก่น 

 499,000.00 492,000.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 
สัญญาจ้าง
เลขท่ี 
243/2559 
ลว.16032559 

16/03/2559 90 

353. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านดอน
เขียง หมู่ท่ี 4 ตําบลคํา
แมด อาํเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก่น - 
บ้านนาไร่เดียว  
ตําบลชมช่ืน  
อําเภอชมช่ืน  
จังหวัดมหาสารคาม 

 499,000.00 492,000.00 240/2559 17/03/2559 90 

354. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายแยกทาง
หลวง สายอําเภอเชียง
ยืน - อําเภอกระนวน - 
หนองกดุดิ่ง บ้านหัว
ฝาย หมู่ท่ี 2  
ตําบลห้วยเตย  
อําเภอซําสูง  
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 491,000.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 

10/03/2559 90 

355. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านซับแดง 
หมู่ท่ี 5 ตําบลซับ
สมบูรณ์ - บ้านโนนคูณ 
หมู่ท่ี 6 ตําบลบา้นโคก 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

 496,000.00 492,000.00 46/2559 19/01/2559 90 

356. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านสาม
หมอ หมู่ท่ี 1 ตําบล
โพธิ์ไชย อําเภอโคก
โพธิ์ไชย จังหวัด
ขอนแก่น - บ้าน
สําราญ ตําบลศรี
สําราญ อําเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 316,000.00 310,000.00 หจก.โพธิพ์ยา
คอนสตรัคช่ัน 
สัญญาเลขท่ี 
201/2559 
ลว.29 กพ.
2559 

29/02/2559 90 



139 
 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
357. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหนอง
หญา้รังกา หมู่ท่ี 5 
ตําบลโพธิ์ไชย - บ้าน
ซับเจริญ หมู่ท่ี 10 
ตําบลซับสมบูรณ์ 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

 420,000.00 407,000.00 หจก.โพธิพ์ยา
คอนสตรัคช่ัน 
สัญญาจ้าง
เลขท่ี 
48/2558 

19/01/2559 90 

358. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้นสง
แดง หมู่ท่ี 4 ตําบลนา
แพง อาํเภอโคกโพธิ์
ไชย เช่ือมถนนสาย
บ้านหนองหวาย - 
บ้านหนองโน ตําบลกุด
เค้า อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

 350,000.00 344,500.00 หจก.โพธิพ์ยา
คอนสตรัคช่ัน 

29/02/2559 30 

359. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรียบ สายจาก
บ้านโคกสงา่ หมู่ท่ี 4 
ตําบลบ้านเรือ อาํเภอ
ภูเวียง - บ้านศาลาดิน 
หมู่ท่ี 7 ตําบลขนวน 
อําเภอหนองนาคํา 
จังหวัดขอนแก่น 

 6,782,000.00 6,782,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

360. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรียบ สายบ้าน
โคกสูง หมู่ท่ี 9 ตําบล
นํ้าพอง - บ้านดงเย็น 
หมู่ท่ี 12 ตําบลบัวใหญ่ 
อําเภอนํ้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

 15,858,000.00 9,340,000.00 หจก.ป.รุ่งเรือง
คอนกรีต 
สัญญาเลขที 
414/2559 ลง
วันท่ี 19 
สิงหาคม 2559 

19/08/2559 120 

361. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แบบผวิเรียบ สายจาก
ทางหลวง 2133 แยก
บ้านหว้ยขัน หมู่ท่ี 7 
ตําบลบ้านเรือ - บา้น
ดินดํา หมู่ท่ี 7 ตําบล
ดินดํา อาํเภอภูเวยีง 
จังหวัดขอนแก่น 
 

 7,121,000.00 3,895,000.00 หจก.ไทยกจิ
แมชชันเนอรี่ 

21/07/2559 120 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
362. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แบบผวิเรียบ สายจาก
ทางหลวง 2038 แยก
บ้านวงัขอนแดง หมู่ท่ี 
8 - บ้านหนองกงุ
ธนสาร หมู่ท่ี 12 
ตําบลหนองกุงธนสาร 
อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

 13,514,000.00 6,480,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

31/08/2559 120 

363. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ซ่อมสรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรียบ สายบ้าน
โนนสะอาด หมู่ท่ี 6 
ตําบลดอนดู่ อําเภอ
หนองสองหอ้ง จังหวัด
ขอนแก่น เช่ือมทาง
หลวงชนบทสายหนอง
สองหอ้ง-นาเชือก 

 6,600,000.00 3,050,000.00 หจก.ไทยกจิ
แมชชันเนอรี่ 

22/08/2559 120 

364. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลูกรงั 
สายบา้นแก่นทอง หมู่
ท่ี 22 ตําบลบา้นเป็ด - 
เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น อาํเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

 450,000.00 448,500.00 หจก.โชค
ศักดิ์สิทธิ ์

22/01/2559 90 

365. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโคก
กลาง หมู่ท่ี 6 ตําบล
โนนสมบูรณ ์- ตําบล
นางิ้ว อําเภอเขาสวน
กวาง ตาํบลโนน
สมบูรณ์ - ตําบลนางิ้ว 
อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น 

 499,000.00 470,000.00 หจก.ส.ธนา
การขอนแก่น 

15/02/2559 90 

366. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้าน
ป่าเปือย หมู่ท่ี 1 
ตําบลโนนสมบูรณ ์
อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น - 
ตําบลหนองกุงศรี 
อําเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธาน ี

 479,000.00 452,000.00 หจก.ส.ธนา
การขอนแก่น 

15/02/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
367. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหัวฝาย 
หมู่ท่ี 5 ตําบลโนน
สมบูรณ์ - ตําบลนางิ้ว 
อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 472,000.00 หจก.ส.ธนการ
ขอนแก่น 

18/02/2559 90 

368. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ท่ี 2  
ตําบลโนนสมบูรณ ์–  
ตําบลนาง้ิว  
อําเภอเขาสวนกวาง  
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 485,000.00 หจก.นํ้าพอง
วิศวการโยธา 

16/01/2559 90 

369. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโนนหัว
ช้าง หมู่ท่ี 8 ตําบลโนน
สมบูรณ์ อาํเภอเขา
สวนกวาง จงัหวดั
ขอนแก่น - ตําบลกุด
หมากไฟ อาํเภอหนอง
วัวซอ จงัหวัดอุดรธานี 

 499,000.00 470,000.00 หจก.ส.ธนการ
ขอนแก่น 
สัญญาจ้าง
เลขท่ี 
179/2559 
ลว.23 ก.พ.
2559 

24/02/2559 90 

370. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโนนหัว
ช้าง หมู่ท่ี 8 ตําบลโนน
สมบูรณ์ อาํเภอเขา
สวนกวาง  
จังหวัดขอนแก่น - 
ตําบลหนองกุงศรี  
อําเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธาน ี

 421,000.00 405,500.00 หจก.นํ้าพอง
วิศวกรรม 

16/01/2559 90 

371. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโนน
เจริญ หมู่ท่ี 4 ตําบล
โนนสมบูรณ ์เช่ือม
ถนนลาดยางองค์การ
บริหารสว่นจังหวดั
ขอนแก่น  
อําเภอเขาสวนกวาง  
จังหวัดขอนแก่น 
 
 

 437,000.00 413,500.00 142/2559 16/02/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
372. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านวังนํ้า
ทิพย์ หมู่ท่ี 10 ตําบล
โนนสมบูรณ ์- ตําบล
นางิ้ว อําเภอเขาสวน
กวาง จงัหวัดขอนแก่น 

 231,000.00 216,800.00 หจก.ส.ธนการ
ขอนแก่น 
สัญญจา้งเลขท่ี 
244/2559 

22/03/2559 90 

373. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโคก
กลาง หมู่ท่ี 6 ตําบล
โนนสมบูรณ ์อําเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น - ตําบล
หนองกงุศรี อาํเภอ
โนนสะอาด จงัหวดั
อุดรธานี 

 218,000.00 207,000.00 139/2559 16/02/2559 90 

374. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

เสริมผิวทางลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายบา้นหวั
หนอง หมู่ท่ี 2 ตําบล
หนองสองหอ้ง -ตาํบล
หนองไผ่ล้อม อําเภอ
หนองสองหอ้ง จังหวัด
ขอนแก่น 

 1,706,000.00 865,000.00 หจก.บ้านไผ่
ธนทรัพย์ 
สัญญาเลขท่ี 
422/2559 
ลว.23 ส.ค.
2559 

24/08/2559 90 

375. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

เสริมผิวทางลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายจากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
207 -บ้านหนองสอง
ห้อง หมู่ท่ี 1 ตําบล
หนองสองหอ้ง อาํเภอ
หนองสองหอ้ง จังหวัด
ขอนแก่น 

 934,000.00 568,000.00 หจก.บ้านไผ่
ธนทรัพย์ 
สัญญาเลขท่ี 
420/2559 
ลว.23 ส.ค.
2559 

24/08/2559 90 

376. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

เสริมผิวทางลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต สายบา้นเมย 
หมู่ท่ี 8 ตําบลหนอง
สองหอ้ง -บ้านหนอง
เหล็ก หมู่ท่ี 1 ตําบล
หันโจด อาํเภอหนอง
สองหอ้ง จังหวัด
ขอนแก่น 

 560,000.00 342,000.00 หจก.บ้านไผ่
ธนทรัพย์ 
สัญญาเลขท่ี 
421/2559 
ลว.23 ส.ค.
2559 

24/08/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
377. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรียบ สายบ้าน
พรสวรรค์ หมู่ท่ี 9 
ตําบลหนองไผ่ -วัดท่า
ช้างเผือก บา้นโนน
ทองหลาง ตําบลไชย
สอ อาํเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

 5,355,000.00 5,018,000.00 หจก.ที.วี.พี.
การโยธา 

23/09/2559 90 

378. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรียบ สายบ้าน
สารจอดหมู่ท่ี 2, บ้าน
หนองข้ีควาย หมูท่ี่ 4 
ตําบลซํายาง -เขต 
ตําบลนาจาน 
อําเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

 8,925,000.00 4,200,000.00 หจก.ขอนแก่น
ตั้งฮั๋วเจรญิ 

27/09/2559 90 

379. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรียบ บา้นนา
ค้อ หมู่ท่ี 6 ตําบลเขา
สวนกวาง - ถนน
มิตรภาพ อําเภอเขา
สวนกวาง  
จังหวัดขอนแก่น 

 1,990,000.00 1,250,000.00 บริษัทอําพนฯ 15/07/2559 90 

380. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซม
ถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ สายบ้านหนอง
แสง หมู่ท่ี 2 ตําบล
ดอนดู่ อาํเภอหนอง
สองหอ้ง เช่ือมเขต
อําเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

 1,500,000.00 1,464,000.00 หจก.เคโอบี
คอนส์ 

17/08/2559 90 

381. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
(AC) ถนนเจนจบทิศ 
(มิตรภาพสายเกา่) 
ตําบลท่าพระ-  
ตําบลเมืองเก่า  
อําเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น  
 
 

 4,558,000.00 2,527,000.00 หจก.ศรชัย
วัฒนาก่อสร้าง
ชัยภูมิ 

29/07/2559 120 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
382. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรียบ สายบ้าน
หนองหว้า หมู่ท่ี 5 
ตําบลบ้านโคก อําเภอ
หนองนาคํา จังหวดั
ขอนแก่น -ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 
2133 

 1,990,000.00 1,618,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

23/09/2559 90 

383. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรียบ บา้น
หนองหวัช้าง หมูท่ี่ 8 
ตําบลโคกสําราญ - 
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น 

 10,650,000.00 6,074,000.00 หจก.ณรงค์.รส
ชก. 

17/08/2559 120 

384. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งสะพาน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
หรือคอนกรีตอัดแรง 
ข้ามลาํหว้ยบอง ช่วง
บ้านโพนเพ็ก หมูท่ี่ 7 
ตําบลภูเวียง-บ้านเรือ 
หมู่ท่ี 1 ตําบลบา้นเรือ 
อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

 3,400,000.00 3,374,000.00 หจก.ทวีทรัพย์
สหกจิ 

18/04/2559 120 

385. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบา้น
โคกไม้งาม หมู่ท่ี 7 
ตําบลหนองมะเขอื 
อําเภอพล จังหวดั
ขอนแก่น เช่ือมเขต
อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา 

 1,675,000.00 1,180,000.00 หจก.ทวีสิน 
(1985) 

22/07/2559 90 

386. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านเหล่า
เหนือ หมู่ท่ี 4 ตําบล
ห้วยแก-บ้านโนนศิลา 
หมู่ท่ี 8 ตําบลวังแสง 
อําเภอชนบท จงัหวัด
ขอนแก่น 
 

 498,000.00 490,000.00 หจก.อ.รุ่งเรือง 
ขอนแก่น 
สัญญาเลขท่ี 
128/2559 ลง
วันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 
2559 

15/02/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
387. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านห้วยอึ่ง 
หมู่ท่ี 4 ตําบลโนน
พะยอม อําเภอชนบท-
เขต อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 490,000.00 หจก.รุง่เรือง
ขอนแก่น 

15/02/2559 90 

388. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหนอง
ยายเกลี้ยง หมู่ท่ี 5 
ตําบลวังแสง- เขต 
ตําบลห้วยแก อาํเภอ
ชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

 499,000.00 491,000.00 หจก.อ.รุ่งเรือง
ขอนแก่น 

15/02/2559 90 

389. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหญ้า
เครือ หมู่ท่ี 6 ตําบล
กุดเพียขอม-บ้านแท่น 
หมู่ท่ี 1 ตําบลบา้น
แท่น อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

 498,000.00 490,000.00 หจก.อ.รุ่งเรือง
ขอนแก่น 

15/02/2559 90 

390. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านคุ้มน้อย 
หมู่ท่ี 3 ตําบลชนบท ? 
บ้านหว้ยไร่ใต้ หมูท่ี่ 1 
ตําบลโนนพะยอม 
อําเภอชนบท จงัหวัด
ขอนแก่น  

 498,000.00 490,000.00 หจก.อ.รุ่งเรือง
ขอนแก่น 

19/02/2559 90 

391. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านคุ้มกก
โก หมู่ท่ี 10 ตําบล
ชนบท อําเภอชนบท-
บ้านดูใ่หญ่ หมู่ท่ี 4 
ตําบลเมืองเพีย อาํเภอ
บ้านไผ ่จังหวดั
ขอนแก่น 

 498,000.00 491,500.00 หจก.อ.รุ่งเรือง 
ขอนแก่น 

18/01/2559 90 

392. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านคุ้มกก
โก หมู่ท่ี 10 ตําบล
ชนบท-เขต ตําบล
กุดเพียขอม อําเภอ
ชนบท จ.ขอนแกน่ 

 498,000.00 490,000.00 หจก.อ.รุ่งเรือง
ขอนแก่น 

19/02/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
393. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ซ่อมปะผิวจราจร
ถนนลาดยางโดยวธิี 
COLD MIX 

 5,000,000.00 5,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

394. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับเกรดผวิจราจร
ลูกรังหรือถนนหินคลุก 

 4,200,000.00 4,200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

395. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

เสริมสร้างมาตรการ
ความปลอดภัยใน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 

 150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

396. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ส่งเสรมิประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการ
ให้บริกรสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร 

 250,000.00 250,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

397. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

สัมมนาการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร 

 150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

398. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ขับข่ีปลอดภัย
เสริมสร้างวินัยจราจร 

 2,507,000.00 2,507,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

399. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

จัดระบบจราจรภายใน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

400. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

จัดทําแผนแม่บทการ
จัดการจราจรและ
ระบบขนส่งภายใน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

401. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซม
อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอําเภอชุมแพ 

 400,000.00 397,000.00 หจก.ทองเก้า
ดีไซน์แอนด์
บิวด์ สัญญา
จ้างเลขท่ี 
251/2559 
ลว.31 มีนาคม
2559 

01/04/2559 90 

402. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซม
ห้องนํ้าสถานีขนสง่
ผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 
อาคาร 1 

 400,000.00 397,000.00 หจก.ทองเก้า
ดีไซน์แอนบิวด์ 
เลขท่ีสัญญา
จ้าง 
252/2559 
ลว.31 มีนาคม 
2559 
 

01/04/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
403. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมห้อง
จําหน่ายตัว๋และหอ้ง
ปฏิบัติงานเจา้หน้าท่ี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
อําเภอชุมแพ อาคาร 1 

 700,000.00 700,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

404. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซม
อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอําเภอภูเวียง 

 400,000.00 398,000.00 ร้าน ส.วรุตม์
ก่อสรา้ง 

29/03/2559 90 

405. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซม
อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร อ.บ้านไผ่ 

 348,000.00 346,500.00 ร้าน ส.วรุตม์
ก่อสรา้ง 

30/03/2559 90 

406. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุภูมิทัศน์สถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ขอนแก่น แห่งท่ี 3 

 660,000.00 660,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

407. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

กก่อสร้างทางเดินเช่ือม
อาคารสถานีขนส่ง
จังหวัดขอนแก่น แห่ง
ท่ี 3 

 2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

408. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ตรวจสอบความพร้อม
พนักงานขับรถ 
โดยสารอัจฉริยะ เพ่ือ
ป้องกันอบุัติเหตุและ
เพิ่มความปลอดภัยใน
การใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะ ณ 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดขอนแก่น แห่ง
ท่ี 3 (อุดหนุน
สํานักงานขนส่งจังหวัด
ขอนแก่น แห่งท่ี 2) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

409. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

สํารวจปริมาณ
ผู้โดยสารท่ีเข้าใช้สถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ขอนแก่นแห่งท่ี 1 แห่ง
ท่ี 2 แห่งท่ี 3(อุดหนุน
สํานักงานขนส่งจังหวัด
ขอนแก่น) 

 632,000.00 632,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

410. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ถางปา่และตัดวัชพืช
สองข้างทาง
ถนนลาดยาง 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
411. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
เสริมสร้างมาตรการ
ความปลอดภัยทาง
ถนน 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

412. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
ขอนแก่น 

 1,800,000.00 1,800,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

413. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

คนรุ่นใหม่รู้ทันสา
ธารณภัย 

 0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

414. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

กําจดัวัชพืชในแหล่งนํ้า
และงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

415. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

วัสดวุิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์สารเคม ี
ต่าง ๆ 

 250,000.00 250,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

416. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านคุ้มกก
โก ม.10 ต.ชนบท  
อ.ชนบท-เขต  
อําเภอโนนศิลา  
จังหวัดขอนแก่น 

เงินสะสม 486,000.00 486,000.00 หจก.ขอนแก่น
วรรณสวสัดิ์ 
(1998) 

09/06/2559 90 

417. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโนน
สังข์ ม.7 ต.กุดเพีย
ขอม-บ้านหว้ยไร่ใต้  
ม.1 ต.โนนพะยอม  
อําเภอชนบท  
จังหวัดขอนแก่น 

เงินสะสม 248,000.00 246,500.00 หจก.ขอนแก่น
วรรณสวสัดิ์ 
(1998) 

17/06/2559 90 

418. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านนาฮ ี 
หมู่ท่ี .6 ตําบลโพน
เพ็ก-ตําบลหนองแปน 
อําเภอมญัจาคีรี  
จังหวัดขอนแก่น 

เงินสะสม 499,600.00 495,000.00 หจก.โชค
ศักดิ์สิทธิ์
ก่อสรา้ง 

14/07/2559 60 

419. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนองโน  
หมู่ท่ี.5 ตําบลกดุเค้า  
อ.มัญจาคีร-ีทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 229 
จังหวัดขอนแก่น 

เงินสะสม 499,600.00 494,500.00 หจก.โชค
ศักดิ์สิทธิ์
ก่อสรา้ง 

15/07/2559 60 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
420. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ก่อสรา้งถนนลาดยาง
แบบผวิเรียบ สายบ้าน
โนนฆ้อง ม.2 ต.โนน
ฆ้อง-บ้านแดง ม.6 
ตําบลบ้านเหลา่ 
อําเภอบา้นฝาง 
จังหวัดขอนแก่น 

เงินสะสม 5,600,000.00 3,013,049.00 หจก.ที.วี.พี.
การโยธา 

28/07/2559 120 

421. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านห้วยหนิเกิ้ง 
ม.11 ต.โพนเพ็ก  
อ.มัญจาคีรี -ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 
2062 จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,600.00 495,000.00 หจก.โชค
ศักดิ์สิทธิ์
ก่อสรา้ง 

14/07/2559 60 

422. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านเขวา ม.9  
ตําบลกุดเค้า อาํเภอ
มัญจาคีร-ีอ.ชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

เงินสะสม 499,600.00 495,000.00 หจก.โชค
ศักดิ์สิทธิ์
ก่อสรา้ง 

13/07/2559 60 

423. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนองขาม 
ม.11 ต.กุดเค้า 
อ.มัญจาคีร-ีทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 229 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 310,600.00 309,500.00 หจก.โชค
ศักดิ์สิทธิ์
ก่อสรา้ง 

13/07/2559 60 

424. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมถนน
ลูกรัง บ้านหนองแวง 
ม.1 ต.หนองแวง-บ้าน
ดงกลาง ต.บ้านโตน้  
อําเภอพระยืน  
จังหวัดขอนแก่น 

เงินสะสม 200,000.00 199,000.00 หจก.อ.อภิชาติ
บ้านไผ ่

16/07/2559 90 

425. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านศรอีุบล 
ม.5 ต.บ้านใหม-่ต.ดง
ลาน อ.สีชมพู  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 495,000.00 488,000.00 หจก.มิตรชุม
แพก่อสร้าง 

23/06/2559 90 

426. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านใหม่
สามัคคี ม.1 ต.บ้าน
ใหม-่ต.ดงลาน  
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 348,000.00 346,500.00 หจก.มิตรชุม
แพก่อสร้าง 

23/06/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
427. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านเบญ็จ
วัลย์ ม.9 ต.บ้านใหม-่
ต.วังเพ่ิม อ.สีชมพู จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 374,000.00 372,500.00 หจก.มิตรชุม
แพก่อสร้าง 

23/06/2559 90 

428. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านคลอง
สมบูรณ์ ม.7 ต.บ้าน
ใหม-่ต.หนองแดง อ.สี
ชมพู จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 496,000.00 488,000.00 หจก.มิตรชุม
แพก่อสร้าง 

23/06/2559 90 

429. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหนอง
ข้ีควาย ม.4 ต.ซํายาง 
อ.สีชมพู-ต.หนองเขียด 
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 497,000.00 495,000.00 หจก.มิตรชุม
แพก่อสร้าง 

23/06/2559 90 

430. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านสวน
สวรรค์ ม.3 ต.บ้าน
ใหม-่ต.หนองแดง อ.สี
ชมพู จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 489,000.00 481,000.00 หจก.มิตรชุม
แพก่อสร้าง 

23/06/2559 90 

431. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหนอง
ผือ ม.6,7-ทางหลวง
ชนบท ขก 4063 ต.
บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 495,000.00 455,000.00 หจก.เพิม่
ทรัพย์ 888 

06/08/2559 120 

432. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านทรพัย์
เจริญ ม.18-อ่างเกบ็นํ้า
ฝายคึกฤทธิแ์หล่ง
เกษตรชุมชน ต.โนน
ทอง อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 495,000.00 455,000.00 หจก.เพิม่
ทรัพย์ 888 

04/08/2559 120 

433. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหินลาด 
ม.12 ต.โนนทอง อ.
หนองเรือ-บ้านนา
ชุมแสง ม.10 ต.นา
ชุมแสง อ.ภูเวียง จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 450,000.00 หจก.เพิม่
ทรัพย์ 888 

26/07/2559 120 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
434. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านห้วย
ทราย ม.13-เขตปา่
ชุมชนโคกหินแม่ช้าง 
ต.โนนทอง อ.หนอง
เรือ เช่ือม ต.สงเปอืย 
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 450,000.00 หจก.เพิม่
ทรัพย์ 888 

04/08/2559 120 

435. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหินลาด 
ม.12 ต.โนนทอง-บ้าน
เปือย ม.5 ต.โนนทัน 
อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 450,500.00 หจก.เพิม่
ทรัพย์ 888 

07/07/2559 120 

436. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโนน
สะอาด ม.11 บ้านกุด
ฉิม ม.7,8-ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 
2038 ต.โนนทัน อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 450,500.00 หจก.เพิม่
ทรัพย์ 888 

25/07/2559 120 

437. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านกุดแคน 
ม.8-บ้านคลองเจรญิ 
ม.19 เช่ือมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 
2038 ต.โนนทอง อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 327,000.00 300,500.00 หจก.เพิม่
ทรัพย์ 888 

27/07/2559 120 

438. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโคก
กลาง ม.6 ต.โนน
สมบูรณ-์ถนนลาดยาง
ทางหลวงชนบท  
อ.เขาสวนกวาง  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 400,000.00 398,500.00 หจก.นํ้าพอง
วิศวฯ 

29/06/2559 90 

439. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโนน
สมบูรณ์ ม.2 ต.โนน
สมบูรณ-์บ้านแสงสว่าง 
ต.นางิ้ว อ.เขาสวน
กวาง จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 400,000.00 398,500.00 หจก.นํ้าพอง
วิศวฯ 

29/06/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
440. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านคําป่า
ก่อ ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ 
อ.เขาสวนกวาง จ.
ขอนแก่น-อ.หนองวัว
ซอ จ.อุดรธานี 

เงินสะสม 350,000.00 348,500.00 หจก.นํ้าพอง
วิศวฯ 

07/07/2559 90 

441. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโนน
เจริญ ม.4 ต.โนน
สมบูรณ์ อ.เขาสวน
กวาง จ.ขอนแก่น -อ.
หนองววัซอ จ.อุดรธานี 

เงินสะสม 350,000.00 348,500.00 หจก.ส.ธนา
การขอนแก่น 

07/07/2559 90 

442. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหนอง
บัวคํามลู ม.4 ต.คูคํา 
อ.ซําสูง-บ้านโคกแปะ 
ม.12 ต.โคกสี อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 479,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอ
รี่ ดีเวลลอป
เมนท์ 

10/08/2559 90 

443. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโคก
ใหม ่ม.6 ต.บ้านโนน 
อ.ซําสูง-บ้านสําโรง ม.
11 ต.บ้านขาม อ.นํ้า
พอง จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 479,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอ
รี่ ดีเวลลอป
เมนท์ 

15/07/2559 90 

444. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโคก
ใหม ่ม.6 ต.บ้านโนน 
อ.ซําสูง-บ้านเหลา่ใหญ่ 
ม.8 ต.บ้านขาม อ.นํ้า
พอง จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 484,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอ
รี่ ดีเวลลอป
เมนท์ 

22/07/2559 90 

445. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านวังหิน ม.2,7 
ต.สระแกว้-บ้านหวัฝาย 
ม.3 ต.เปือยน้อย อ.
เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 488,000.00 หจก.อ.อภิชาติ
บ้านไผ ่

07/07/2559 60 

446. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายแยกทาง
หลวงชนบท ขก 
4038-บ้านวังหิน ม.7 
ต.สระแกว้ อ.เปือย
น้อย จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 488,000.00 หจก.อ.อภิชาติ
บ้านไผ ่

28/06/2559 60 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
447. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโคก
กลาง ม.6,บ้านโนนดู่ 
ม.5 ต.กุดกว้าง-ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
12 อ.หนองเรือ  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 481,000.00 หจก.เพิม่
ทรัพย์ 888 

30/07/2559 120 

448. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านห้วย
ทราย ม.13-บ้านโนน
ทอง ม.1 ต.โนนทอง 
เช่ือมทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 2038 
อ.หนองเรือ  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 481,000.00 หจก.เจรญิ
ทรัพย์ 59 

05/08/2559 120 

449. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านห้วย
ทราย ม.13-แหลง่
เกษตรหนองหญา้
ปล้อง เช่ือมถนน คสล.
สายบา้นฝาง-บ้านโนน
ทอง ต.โนนทอง  
อ.หนองเรือ 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 481,000.00 หจก.เพิม่
ทรัพย์ 888 

30/07/2559 120 

450. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโนน
ทอง ม.15-แหลง่
เกษตรชุมชน เช่ือม
ทางหลวง อบจ.สาย
บ้านดงน้อย-บ้านหิน
ลาด ต.โนนทอง  
อ.หนองเรือ  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 481,000.00 หจก.เพิม่
ทรัพย์ 888 

30/07/2559 120 

451. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านดอน
กอก ม.8-อ่างเก็บนํ้า
หางเช่ือนอบุลรตัน์ 
ต.บ้านผอื เช่ือมทาง
หลวงชนบท ขก 4063 
อ.หนองเรือ  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 390,000.00 383,500.00 หจก.เพิม่
ทรัพย์ 888 

26/07/2559 120 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
452. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านป่าปอ
พัฒนา ม.10 ต.ปา่ปอ 
อ.บ้านไผ-่ต.วังม่วง อ.
เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 380,000.00 378,500.00 หจก.เบญจไตร
รัตน์ก่อสร้าง 

29/06/2559 90 

453. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนอง
ตับเต่า ม.7 ต.ป่าปอ 
อ.บ้านไผ-่ต.บ้านหนั อ.
โนนศิลา จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 490,000.00 หจก.เบญจไตร
รัตน์ก่อสร้าง 

29/06/2559 90 

454. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านห้วยเสอื
เฒ่า ม.5 ต.ป่าปอ อ.
บ้านไผ-่ต.บ้านหัน อ.
โนนศิลา จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 495,000.00 493,000.00 หจก.เบญจไตร
รัตน์ก่อสร้าง 

30/06/2559 90 

455. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนองดู ่ม.3 
ต.ป่าปอ อ.บา้นไผ-่ต.
บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 495,000.00 493,000.00 หจก.อ.อภิชาติ
บ้านไผ ่

15/06/2559 90 

456. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านป่าปอ ม.2 
ต.ป่าปอ อ.บา้นไผ-่ต.
ขามป้อม อ.เปือยน้อย 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 495,000.00 493,000.00 หจก.อ.อภิชาติ
บ้านไผ ่

01/07/2559 90 

457. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนองตบัเต่า
ม.9 ต.ป่าปอ อ.บา้นไผ-่
ต.ขามปอ้ม อ.เปอืย
น้อย จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 495,000.00 494,000.00 หจก.อ.อภิชาติ
บ้านไผ ่

28/06/2559 90 

458. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านอุบล ม.3 ต.
บัวใหญ-่บ้านหัวบงึ ม.
9 ต.ทรายมูล อ.นํ้า
พอง จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 425,000.00 423,500.00 หจก.อาร์ เจ 
อาร์ การ
ก่อสรา้ง 

22/06/2559 90 

459. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
คอม ม.1 ต.โนนคอม-
เทศบาล ต.ภูผามา่น อ.
ภูผามา่น จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 449,000.00 428,500.00 บริษัทพ่อขุนสี
ร่มเย็นเป็นสุข 
จํากดั 

25/07/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
460. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสว่าง
โนนสูง ม.3 ต.ภูผา
ม่าน อ.ภูผามา่น-อ.ชุม
แพ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 483,000.00 461,500.00 บริษัทพ่อขุนสี
ร่มเย็นเป็นสุข 
จํากดั 

05/07/2559 90 

461. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านปา่
กล้วย ม.5,6 ต.โนน
คอม-ต.ภูผามา่น  
อําเภอภูผามา่น  
จังหวัดขอนแก่น 

เงินสะสม 464,000.00 443,500.00 บริษัทพ่อขุนสี
ร่มเย็นเป็นสุข 
จํากดั 

26/07/2559 90 

462. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหว้ย
เตย ม.7 ต.ห้วยมว่ง  
อ.ภูผามา่น-อ.ชุมแพ 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 464,000.00 443,500.00 บริษัทพ่อขุนสี
ร่มเย็นเป็นสุข 
จํากดั 

25/07/2559 90 

463. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านทรัพย์
สมบูรณ์ ม.6 ต.หว้ย
ม่วง อ.ภูผาม่าน-อ.ชุม
แพ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 464,000.00 443,000.00 บริษัทพ่อขุนสี
ร่มเย็นเป็นสุข 
จํากดั 

03/08/2559 90 

464. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
นกทา ม.7 ต.โนนคอม 
อ.ภูผามา่น-อ.ชุมแพ 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 394,000.00 376,500.00 บริษัทพ่อขุนสี
ร่มเย็นเป็นสุข 
จํากดั 

04/08/2559 90 

465. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโคก
ล่าม ม.2 ต.สาวะถี-
ทางหลวงชนบท(สาย 
บ.ทุ่ม-บ.สําราญ)  
อ.เมือง จ.ขอนแกน่ 

เงินสะสม 478,500.00 450,000.00 หจก.นิวสห์ลัก
สอง 1999 

01/07/2559 90 

466. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหนอง
เม็ก ม.3 ต.สาวะถี อ.
เมือง-บ้านหนองบวั ม.
7,8,10,11 ต.หนองบัว 
อําเภอบา้นฝาง  
จังหวัดขอนแก่น 
 

เงินสะสม 472,000.00 445,000.00 หจก.นิวสห์ลัก
สอง 1999 

01/07/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
467. การพัฒนาเมือง

และชุมชน 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหินขาว 
ม.15 ต.สาวะถี-
ถนนลาดยาง(สาย บ.
โนนกู่-บ.ป่าหวายน่ัง) 
อําเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

เงินสะสม 462,000.00 435,500.00 หจก.นิวสห์ลัก
สอง 1999 

02/07/2559 90 

468. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านโนนกู่ 
ม.5 ต.สาวะถี อ.เมือง-
บ้านแก่นเท่า ม.7  
ต.บ้านฝาง  
อ.บ้านฝาง 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 494,500.00 465,000.00 หจก.นิวสห์ลัก
สอง 1999 

16/07/2559 90 

469. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหนอง
ชมภู ม.10-บ้านโนน
คูณ ม.6 ต.บ้านโคก-
บ้านซับแดง ม.5 ต.ซับ
สมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 317,000.00 303,500.00 หจก.โพธิพ์ยา
คอนสตรัคช่ัน 

25/07/2559 30 

470. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหนอง
หวย ม.7 ต.นาแพง-
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 229  
อ.โคกโพธิ์ไชย  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 185,000.00 177,000.00 หจก.โพธิพ์ยา
คอนสตรัคช่ัน 

03/08/2559 30 

471. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(ช่วงท่ี 2) 
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 201-บ้าน
โนนชาด ม.5 ต.นา
หนองทุ่ม อ.ชุมแพ  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 302,000.00 281,000.00 หจก.มิตรชุม
แพก่อสร้าง 

15/07/2559 90 

472. การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
หินคลุก บ้านก้องเจริญ 
ม.12 ต.วังหินลาด- 
ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 321,000.00 320,000.00 หจก.มิตรชุม
แพก่อสร้าง 

15/07/2559 90 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
473. การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน  
ปรับปรงุซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพ่ือการเกษตร 
บดอัดแน่น สายบา้น
ตลาดน้อย หมู่ท่ี 7 
ตําบลโนนสะอาด - 
บ้านปา่ไม้งาม  
หมู่ท่ี 8 ตําบลโนนทอง  
เช่ือมทางหลวง 
แผ่นดิน 2233  
อําเภอแวงใหญ ่
จังหวัดขอนแก่น 

 400,000.00 397,000.00 หจก.พลูทรัพย์
ธนอนันต์ 
สัญญาเลขท่ี 
22/2559 

22/12/2558 90 

474. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

สนับสนุนส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเท่ียว 

 4,600,000.00 4,600,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

475. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

ส่งเสรมิการท่องเที่ยว
ด้านอนุรกัษ์ ดา้น
วัฒนธรรม ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

476. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

ส่งเสรมิมัคคุเทศก์
ชุมชน 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

477. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและกระตุ้น
เศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น 
ภายใต้ช่ือ"khon kaen 
rock party count 
Down 2016" 
(อุดหนุนเทศบาลนคร
ขอนแก่น) 

 1,500,000.00 1,500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

478. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและกระตุ้น
เศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น 
ภายใต้ช่ือ"การจดังาน
มหัศจรรย์พันธุ์ไม้
นานาชาติ ปี 2558"
เทศบาลนครขอนแก่น
(อุดหนุนเทศบาลนคร
ขอนแก่น) 
 
 

 600,000.00 600,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
479. การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน  
กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและกระตุ้น
เศรษฐกิจในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น 
ภายใต้ช่ือ "khon 
kaen cove music 
festival ฮักถึงแกน่
แดนดนตรรีัก 2016" 
(อุดหนุนเทศบาลนคร
ขอนแก่น) 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

480. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

จัดงานขอนแก่นไบค์
วีค(อุดหนุนสมาคม
ธุรกจิการท่องเท่ียว
จังหวัดขอนแก่น) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

481. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเท่ียว
จังหวัดขอนแก่น
(อุดหนุนสมาคมธรุกิจ
การท่องเท่ียวจังหวัด
ขอนแก่น) 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

482. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

จัดอบรม
ภาษาตา่งประเทศ
ให้กบัผู้เกี่ยวข้องดา้น
การท่องเท่ียว 
(อุดหนุนสมาคมธรุกิจ
การท่องเท่ียวจังหวัด
ขอนแก่น) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

483. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

ท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์
โดยใช้แนวทางระบบ
นิเวศ 
(อุดหนุนการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย 
อําเภอบา้นไผ่) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

484. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

1 อําเภอ 1 หมู่บ้าน 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

485. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

ส่งเสรมิการประกอบ
อาชีพแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 100,227,000.00 100,227,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
486. การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน  
ก่อสรา้งท่อส่งนํ้าเพ่ือ
การเกษตรแบบ HDPE 
บ้านกุดนํ้าใส ม.1  
ต.กุดนํ้าใส อ.นํ้าพอง  
จ.ขอนแก่น 

 2,347,000.00 1,370,000.00 หจก.รุง่อรณุ
วิศวการโยธา 

23/09/2559 90 

487. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

เจาะบ่อบาดาลในเขต
อําเภอนํ้าพอง จ.
ขอนแก่น 

 711,000.00 672,600.00 หจก.เอ อาร์ 
เอ เทคโนโลยี 

01/02/2559 120 

488. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

เจาะบ่อบาดาลในเขต
อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น 

 492,000.00 479,000.00 หจก.ส.ธนการ
ขอนแก่น 

04/03/2559 120 

489. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

เจาะบ่อบาดาลในเขต
อําเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น 

 492,000.00 479,000.00 หจก.ส.ธนการ
ขอนแก่น 
สัญญาเลขท่ี 
213/2559 
ลว.3 มี.ค.
2559 

04/03/2559 120 

490. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

เจาะบ่อบาดาลในเขต
อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก่น 

 492,000.00 479,000.00 216/2559 04/03/2559 120 

491. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

เพิ่มผลผลติแปลง
ขยายพันธุ์ข้าวคุณภาพ
(อุดหนุนวสิาหกิจ
ชุมชนผู้จัดทําแปลง
ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว
บ้านหนองเบญ็  
ต.โนนท่อน อ.เมือง) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

492. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

เกษตรปลอดภัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม(อุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนศูนย์
ข้าวชุมชน ต.โคกสูง  
อ.อุบลรัตน์) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

493. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

ปลูกข้าวคุณภาพเพ่ือ
การบริโภคและเพ่ือ
การจําหน่าย(อุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนศูนย์
ข้าวพันธุ์ดีบา้นศรี
กระดานพล  
อําเภอพล) 
 

 320,000.00 320,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 



160 
 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
494. การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน  
ส่งเสรมิอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ย่ังยืน(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอ
กระนวน) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

495. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งใหแ้ก่เกษตรกร
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
อําเภอบา้นฝาง
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอบา้น
ฝาง) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

496. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

พัฒนาศักยภาพผูผ้ลิต
ผัก อาํเภอโนนศิลา 
ตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพียง(อุดหนุน
สํานักงานเกษตร
อําเภอโนนศิลา) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

497. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

เสริมสร้างหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่
เย็น เป็นสุข ดีเด่น"อยู่
เย็น เป็นสุข" ดีเดน่
ระดับจังหวัด ประจําปี
งบประมาณ 2559 
(อุดหนุนสาํนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวดั
ขอนแก่น) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

498. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

จัดหาแหล่งนํ้าใตด้ิน
เพื่อการเพาะปลูก
(อุดหนุนวสิาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผูใ้ช้นํ้า
บาดาลเพื่อการเกษตร
นําร่องแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงอําเภอซําสูง) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

499. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

ผลิตพืชอาหาร
ปลอดภัยโดยใช้
สารอินทรีย์ชีวภาพ
(อุดหนุนวสิาหกิจ
ชุมชนปลูกหน่อไมฝ้รั่ง
บ้านแห้ว อาํเภอซําสูง) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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500. การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน  
ปลูกพืชแบบผสมผสาน
เพื่อการบริโภคและ
จําหน่าย(อุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนผู้
รวบรวมชาวไร่อ้อยซํา
สูง อาํเภอซําสูง) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

501. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

เศรษฐกิจพอเพียงปลูก
พืชปลอดสารพิษ
(อุดหนุนวสิาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผูป้ลูกผกั
บ้านนาโพธิ์ อําเภอเขา
สวนกวาง) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

502. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

เกษตรปลอดพิษ เพ่ือ
ชีวิตปลอดภัย(อุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุม่พืช
ปลอดภัย ตาํบลพระ
ลับ อาํเภอเมือง
ขอนแก่น) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

503. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

เกษตรผสมผสานเพื่อ
การพัฒนาอาหาร
ปลอดภัย(อุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนการ
ผลิตพืชและอาหาร
สัตว์อาํเภอเขาสวน
กวาง) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

504. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

เกษตรพัฒนาเพ่ือการ
พึ่งตนเอง(อดุหนุน
วิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรพัฒนา
พึ่งตนเอง) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

505. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

อบรมเกษตรอินทรีย์
เพื่อสุขภาพท่ีดีของ
ผู้บริโภค(อุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ ตําบลบา้นดง 
อําเภออุบลรัตน์) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

506. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

ปลูกผักปลอดสารพิษ
(อุดหนุนวสิาหกิจ
ชุมชนปลูกผกัปลอด
สารพิษ บา้นโคก ม.10 
อ.หนองนาคํา) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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507. การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน  
ปลูกพืชอาหารปลอด
สารพิษ(อดุหนุน
วิสาหกิจชุมชนผลติพืช
บ้านท่านางแนว 
อําเภอแวงน้อย) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

508. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

ผลิตข้าวคุณภาพเพื่อ
การบริโภคและการ
จําหน่าย(อุดหนุน
วิสาหกิจชุมชนศูนย์
ข้าวชุมชนบา้นดอน
โจด อําเภอแวงใหญ่) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

509. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

อบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีประชาชน
ท่ัวไป ในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอบา้นแฮด 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

510. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

เพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีหมู่บา้น(อุดหนุน
สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดขอนแก่น) 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

511. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

เพิ่มศักยภาพการ
พัฒนากลุม่สตรีจังหวัด
ขอนแก่น(อุดหนุน
สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดขอนแก่น) 

 3,000,000.00 3,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

512. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

เพิ่มศักยภาพการ
พัฒนากลุม่สตรี อ.โคก
โพธิ์ไชย(อุดหนุน
สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอโคกโพธิ์ไชย) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

513. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

แก้ไขปญัหาความ
ยากจนแบบบูรณาการ
อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก่น(อุดหนุสนง. 
พัฒนาชุมชน อ.ซําสูง) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

514. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

เพิ่มศักยภาพการ
พัฒนากลุม่สตรีอําเภอ
ภูเวียง(อุดหนุน
สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอภูเวียง) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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515. การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน  
พัฒนาผลติภัณฑ์ 
OTOP อําเภอโนนศิลา
(อุดหนุนสาํนักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอ
โนนศิลา) 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

516. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

ส่งเสรมิอาชีพกลุม่
สินค้า OTOP (อุดหนุน
สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอภูเวียง) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

517. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

ส่งเสรมิโครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริ(อุดหนุน
มณฑลทหารบกท่ี 23) 

 1,900,000.00 1,900,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

518. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

ก่อสรา้งหรือปรบัปรุง
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้กบัผู้ดอ้ยโอกาส 

 600,000.00 398,000.00 หจก.
ประภัสสร 

29/07/2559 120 

519. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

สนับสนุนช่วยเหลอื
เด็ก/สตรี เยาวชน 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
และคนพิการ 

 2,250,000.00 2,250,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

520. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

ค่าตอบแทนนกัเรยีน 
นักศึกษา ทํางานช่วง
ปิดภาคเรียน 

 600,000.00 600,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

521. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  

อบรมเพิม่
ประสิทธิภาพอาสาปศุ
สัตว์อาํเภอนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแก่น
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อ.นํ้าพอง) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

522. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรงุหนอง
สาธารณะ บ้านสุข
สมบูรณ์ ม.5 ต.หนอง
เสาเลา้ อ.ชุมแพ  
จ.ขอนแก่น 

 411,000.00 411,000.00 หจก.อ.รุ่งเรือง
ขอนแก่น 

28/01/2559 120 

523. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยเสอืเต้น 
บ้านดงเค็ง ม.8 ต.ดง
เค็ง-บ้านขาม ม.14 ต.
หนองสองหอ้ง  
อ.หนองสองหอ้ง  
จ.ขอนแก่น 

 471,000.00 471,000.00 หจก.เค โอ บี 
คอนส์ 

28/01/2559 90 



164 
 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมา

งบประมาณ จํานวนงบประมาณ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน
524. การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยหญา้คา 
บ้านตะคล้อ ม.5  
ต.หันโจด-ต.โนนธาตุ 
อ.หนองสองหอ้ง  
จ.ขอนแก่น 

 307,000.00 307,000.00 หจก.เค โอ บี 
คอนส์ 

14/01/2559 90 

525. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดขยายหนองกุงหย่อง 
บ้านโสกไผ่ ม.6 ต.ใหม่
นาเพียง อ.แวงใหญ่  
จ.ขอนแก่น 

 499,000.00 483,000.00 หจก.แม่บญุ 08/02/2559 90 

526. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยหมานิล 
ช่วงบ้านวังหว้า-โนน
สะอาด-กุดหมากเห็บ 
ต.โนนสะอาด อ.แวง
ใหญ่ จ.ขอนแก่น 

 400,000.00 397,000.00 109/2559 09/02/2559 90 

527. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหนองตานา 
บ้านหว้ยเตย ม.1  
ต.ห้วยเตย และ ต.คูคํา 
อ.ซําสูง จ.ขอนแกน่ 

 495,000.00 489,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอ
รี่ ดีเวลลอป
เมนท์ 

06/07/2559 90 

528. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ก่อสรา้งฝายเสริมสร้าง
ระบบนิเวศน์ต้นนํ้า
(Check Dam) 

 8,840,000.00 8,840,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

529. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาชุมชนต้นแบบ
ฟื้นฟูป่าชุมชนจงัหวัด
ขอนแก่น 

 1,600,000.00 1,600,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

530. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เยาวชนไทยใสใ่จ
สิ่งแวดล้อม 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

531. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารจดัการขยะและ
มลพิษในจังหวดั
ขอนแก่น 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

532. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร 

 800,000.00 800,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

533. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารจดัการระบบ
กําจดัขยะมูลฝอยรวม
แบบผสมผสานจังหวัด
ขอนแก่น 
 

 60,000.00 60,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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534. การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารจดัการขยะ
อันตรายจงัหวัด
ขอนแก่น 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

535. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

536. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บูรณาการความ
ร่วมมือของภาครัฐ 
เอกชน ชุมชนท้องถ่ิน 
เพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพ้ืนท่ีลุม่นํ้า
จังหวัดขอนแก่น 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

537. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสรมิการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

538. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 อําเภอ 1 ชุมชน
ต้นแบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

539. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ก่อสรา้งระบบสูบนํ้า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร(โซล่าเซลล์ 
ปี้ม)บ้านฝายหิน  
หมู่ท่ี.6 ตําบลขนวน  
อําเภอหนองนาคํา  
จังหวัดขอนแก่น 

 500,000.00 498,000.00 หจก.ศรธีาตุ
ทองธุรกจิ 

28/01/2559 90 

540. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ก่อสรา้งระบบสูบนํ้า
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์บ้านหว้ย
เตย ม.1 ต.ห้วยเตย 
อําเภอซําสูง  
จังหวัดขอนแก่น 

 460,000.00 438,500.00 หจก.ส.พัฒน
วิศวการโยธา 

10/03/2559 90 
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541. การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ก่อสรา้งฝายหินท้ิง
หมู่บา้นวังนํ้าทิพย์ ม.
10 ต.โนนสมบูรณ ์ 
อ.เขาสวนกวาง  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 620,000.00 617,000.00 หจก.ส.ธนา
การขอนแก่น 

13/09/2559 90 

542. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกคลองส่งนํ้า 
สถานีสูบนํ้าบ้านหนอง
ผือ ม.6,7-เช่ือมทาง
หลวงชนบท ขก 4063 
ต.บ้านผอื อ.หนองเรือ 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 498,000.00 496,000.00 หจก.เพิม่
ทรัพย์ 888 

12/07/2559 120 

543. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยปอ 
บ้านโนนทอง ม.1,10 
ต.โนนทอง-ต.โนนทัน 
อ.หนองเรือ  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 498,000.00 496,000.00 หจก.เพิม่
ทรัพย์ 888 

12/07/2559 120 

544. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยหัน 
บ้านหนองเมก็ ม.5-
บ้านหนองสระ  
หมู่ท่ี.4 ต.บ้านกง 
เช่ือม ตําบลหนองเรือ 
อ.หนองเรือ  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 488,000.00 หจก.เจรญิ
ทรัพย์ 59 

14/07/2559 120 

545. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยบุนา 
บ้านเปือย ม.5 ต.โนน
ทัน-บ้านโนนทอง ม.1 
ต.โนนทอง อ.หนอง
เรือ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 490,000.00 488,000.00 หจก.เพิม่
ทรัพย์ 888 

13/07/2559 120 

546. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยเลาใหญ่ 
บ้านเกา่ค้อ ม.3 ต.
สระแก้ว อ.เปือยน้อย-
ต.ดอนดู่ อ.หนองสอง
ห้อง จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 129,000.00 128,000.00 หจก.ภวินท์ฯ 20/06/2559 30 

547. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยโสกแร่ 
ช่วงบ้านคูขาด ม.2-
บ้านหนองไผ ่ม.6  
ตําบลโคกสง่า  
อําเภอพล-เขตติดต่อ 
อําเภอแวงน้อย  
จังหวัดขอนแก่น 

เงินสะสม 220,000.00 218,800.00 หจก.พลูทรัพย์
ธนอนันต ์

26/07/2559 90 
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548. การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยยางฮาก 
ช่วงบ้านโพนงาม ม.4-
บ้านหนองหญ้าขาว  
ม.5 ต.ท่านางแนว  
อ.แวงน้อย-เขตติดต่อ  
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 400,000.00 398,500.00 หจก.พลูทรัพย์
ธนอนันต ์

22/07/2559 90 

549. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยหินกอง 
ช่วงบ้านปา่พรา้ว ม.6 
ต.หนองมะเขือ-เขต  
ต.โนนข่า อ.พล  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,000.00 497,000.00 หจก.โชค
ศักดิ์สิทธิ์
ก่อสรา้ง 

23/07/2559 90 

550. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยบ่อ ช่วง
บ้านหันน้อย ม.10 
ต.หนองแวงโสกพระ-
บ้านหันใหญ่ ม.6  
ต.เมืองพล อ.พล  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,000.00 497,000.00 หจก.โชค
ศักดิ์สิทธิ์
ก่อสรา้ง 

22/07/2559 90 

551. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยอีโซ 
บ้านหญ้าคา ม.5  
ต.เมืองพล-บ้านเพก็
น้อย ม.5 ต.โสกนกเต็น 
อ.พล จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,000.00 497,000.00 หจก.โชค
ศักดิ์สิทธิ์
ก่อสรา้ง 

15/07/2559 90 

552. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยตาํแย 
บ้านหันใหญ่ ม.6 ต.
เมืองพล-เขต ต.หนอง
แวงโสกพระ อ.พล  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,000.00 497,000.00 หจก.โชค
ศักดิ์สิทธิ์
ก่อสรา้ง 

16/07/2559 90 

553. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยวงัจาน 
ช่วงบ้านหนองแวง ม.
3-บ้านหนองหวา้ ม.4 
ต.โจดหนองแก-เขต  
ต.โสกนกเต็น อ.พล  
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,000.00 497,000.00 หจก.โชค
ศักดิ์สิทธิ์
ก่อสรา้ง 

15/07/2559 90 

554. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยอีเฒ่า 
ช่วงบ้านโจดหนองแก 
ม.1-บ้านวงัขอนพาด 
ม.2 ต.โจดหนองแก-
เขต ต.โสกนกเต็น  
อ.พล จ.ขอนแก่น 
 

เงินสะสม 499,000.00 497,000.00 หจก.โชค
ศักดิ์สิทธิ์
ก่อสรา้ง 

15/07/2559 90 
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555. การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรงุซ่อมแซมพนัง
กั้นนํ้าชี ช่วงบา้นวงัเวิน 
ม.8 ต.ศรีบุญเรอืง อ.
ชนบท-เขต ต.เมือง
เพีย อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,500.00 495,000.00 หจก.โชค
ศักดิ์สิทธิ์
ก่อสรา้ง 

28/07/2559 90 

556. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรงุซ่อมแซมพนัง
กั้นนํ้าชี ช่วงบา้นเมือง
เพีย ม.2 ต.เมืองเพีย 
อ.บ้านไผ-่เขต ต.โคก
สําราญ อ.บ้านแฮด จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 499,500.00 495,000.00 หจก.โชค
ศักดิ์สิทธิ์
ก่อสรา้ง 

28/07/2559 90 

557. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยมะเฟือง 
บ้านโคกลา่ม ม.6 ต.
หนองสองหอ้ง-เขต
เทศบาล ต.หนองสอง
ห้อง อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 256,000.00 254,500.00 หจก.เค โอ บี 
คอนส์ 

17/08/2559 90 

558. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยน้อย 
บ้านหนองแวงน้อย ม.
8 ต.ดอนดั่ง-เขต
เทศบาล ต.หนองสอง
ห้อง อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 258,000.00 256,800.00 หจก.เค โอ บี 
คอนส์ 

29/07/2559 90 

559. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยวงัม่วง 
บ้านโนนสวา่ง ม.6 ต.
ดอนดั่ง-ต.หนองสอง
ห้อง อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 227,000.00 226,000.00 หจก.เค โอ บี 
คอนส์ 

29/07/2559 90 

560. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยเสอืเฒ่า 
บ้านหนองคลองเจริญ 
ม.9 ต.สําโรง-บ้านโคก
สูง ม.8 ต.หนองเมก็ อ.
หนองสองหอ้ง จ.
ขอนแก่น 

เงินสะสม 232,000.00 230,000.00 หจก.เค โอ บี 
คอนส์ 

30/07/2559 90 

561. การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยกระดิ่ง
(ตอนล่าง) บ้านหนอง
ทุ่ม ม.3 ต.ดอนดัง่-ต.
หันโจด อ.หนองสอง
ห้อง จ.ขอนแก่น 

เงินสะสม 392,000.00 390,500.00 หจก.เค โอ บี 
คอนส์ 

29/07/2559 90 
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562. การพัฒนาระบบ

บริหารจดัการท่ีด ี
พัฒนาระบบ
สารสนเทศองค์การ
บริหารสว่นจังหวดั
ขอนแก่น 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

563. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

สัมมนาและอบรมเชิง
ปฏิบัติการงาน
ออกแบบสถาปัตย 
กรรมเพือ่คนท้ังมวล
(Universal Design) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

564. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

พัฒนาระบบ
สารสนเทศศูนย์
เครื่องจักรกล 

 150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

565. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

การพัฒนาเว็บไซตแ์ละ
ระบบข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษาขององค์การ
บริหารสว่นจังหวดั
ขอนแก่น 

 150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

566. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

จัดกจิกรรมสปัดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจําป ี2559(
อุดหนุนศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาขอนแกน่) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

567. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

บริหารจดัการ การเงิน 
การคลงั อบจ.
ขอนแก่น 

 340,952,600.00 340,952,600.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

568. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ค่าตอบแทน  78,936,290.00 78,936,290.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

569. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ค่าจ้าง  9,825,040.00 9,825,040.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

570. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

เงินเพ่ืมและเงินรางวัล  136,297,800.00 136,297,800.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

571. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบาํนาญ 

 19,192,080.00 19,192,080.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

572. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

เงินสํารองจ่าย  63,770,000.00 63,770,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

573. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

รายจา่ยตามข้อผกูพัน  6,444,750.00 6,444,750.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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574. การพัฒนาระบบ

บริหารจดัการท่ีด ี
เงินค่าบาํรุงสมาคม
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแห่งประเทศ
ไทย 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

575. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 

 69,331,100.00 69,331,100.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

576. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

บริหารจดัการดา้น
สาธารณูปโภค 

 14,650,000.00 14,650,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

577. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

สวัสดิการข้าราชการ
และลูกจ้าง 

 5,476,420.00 5,476,420.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

578. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

เบี้ยประชุม สมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดขอนแก่น 

 110,000.00 110,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

579. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารสว่นจังหวดั
ขอนแก่น 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

580. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ค่ารับรองและพธิกีาร  900,000.00 900,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

581. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ค่าธรรมเนียม  1,030,000.00 1,030,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

582. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ค่าใช้จา่ยงานรัฐพธิี  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

583. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ส่งใช้เงินกู้กองทุน
สะสมของ อบจ.(กสอ.) 

 12,700,200.00 12,700,200.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

584. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ส่งใช้เงินกู้
ธนาคารกรุงไทย จํากดั 

 105,000,000.00 105,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

585. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

เร่งรัดการจัดเกบ็ภาษี  350,000.00 350,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

586. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

เงินช่วยพิเศษ  600,000.00 600,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

587. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ค่าวัสดุและอะไหล่ซ่อม
ครุภัณฑ์ประเภทงาน
ทดสอบและวิเคราะห์
คุณภาพ 
 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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588. การพัฒนาระบบ

บริหารจดัการท่ีด ี
ค่าวัสดุและอะไหล่ซ่อม
ครุภัณฑ์ประเภทงาน
สํารวจ 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

589. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

จัดหาครุภัณฑ์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 

 1,146,300.00 1,146,300.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

590. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ค่าหนังสือพิมพแ์ละ
วารสาร 

 80,000.00 80,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

591. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ประเมินผลงาน
ข้าราชการครูเพ่ือให้มี
หรือเลือ่นวิทยฐานะ 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

592. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

อบรมสมัมนาของคณะ
ผู้บริหารข้าราชการ 
ลูกจา้ง พนักงานจา้ง 
สมาชิกสภา อบจ.ขก 
และส่วนราชการอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 5,500,000.00 5,500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

593. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

อบรมสมัมนาเครอืข่าย
ช่างท้องถ่ิน จ.
ขอนแก่น 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

594. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ศึกษาอบรมและดงูาน
ของสมาชิกสภา 
อบจ.ขก คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี ของ 
อบจ.ขก. 

 3,010,000.00 3,010,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

595. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
การดาํเนินงานของ 
อบจ.ขอนแก่น(โฆษณา
และเผยแพร่) 

 2,500,000.00 2,500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

596. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ออกหน่วยบริกากร
ประชาชนเคลื่อนท่ี 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

597. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

เปิดเวทีประชาคมและ
การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

598. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

การดาํเนินงานของ
คณะกรรมการสภา 
อบจ.ขอนแก่น 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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599. การพัฒนาระบบ

บริหารจดัการท่ีด ี
การเลือกตัง้สมาชิก
สภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

600. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนา อบจ.
ขอนแก่น 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

601. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

จัดทําแผนพัฒนาสาม
ปี(2560-2562) ของ 
อบจ.ขก และ
แผนพัฒนาสามปี
เพิ่มเติม (พ.ศ.2560-
2562) 

 135,000.00 135,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

602. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

จัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจาํปี 
2559 ของ อบจ.
ขอนแก่น และแผน
ดําเนินงานเพ่ิมเตมิ 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

603. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

สัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร
ทบทวนกรอบ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
ของ อปท.ในเขต จ.
ขอนแก่น 

 600,000.00 600,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

604. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

สัมมนาคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน จ.ขอนแกน่ 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

605. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

โครงสร้างและพัฒนา
เครือข่ายแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาของ อปท.ในเขต 
จ.ขอนแก่น 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

606. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

พัฒนาศูนย์เครือข่าย
เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสรมิการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถ่ิน
ระดับจังหวัด 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

607. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ฝึกอบรม
คณะกรรมการหมูบ่้าน
ในอํานาจหน้าท่ีของ 
อบจ. 

 2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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608. การพัฒนาระบบ

บริหารจดัการท่ีด ี
ส่งเสรมิกระบวนการมี
ส่วนรว่มของประชาชน
ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชนเพ่ือ
ความมั่นคงแหง่ชาติ 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

609. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ส่งเสรมิความสงบ
เรียบร้อยและความ
มั่นคงในชุมชน 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

610. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการรกัษา
ความสงบเรียบร้อย
และป้องกันตนเองของ
ประชาชน 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

611. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

อบรมหลักสูตร"การ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและสร้าง
ความเขม้แข็งใน
ชุมชน" 

 950,000.00 950,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

612. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

อบรมเชิงปฏิบตัิการ"
สร้างจิตสํานึกปกป้อง
สถาบันและสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัท์
ของคนในชาติ 
ประจําปงีบประมาณ 
พ.ศ.2559 

 2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

613. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

สร้างเสรมิความ
ปลอดภัยจงัหวัด
ขอนแก่น(อุดหนุน
ตํารวจภูธรภาค 4) 

 1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

614. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

เพิ่มประสิทธิภาพ
กํานัน ผู้ใหญ่บา้น ใน
การบรูณาการ
มาตรการรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
และพัฒนาท้องถ่ิน
จังหวัดขอนแก่น 
ประจําป ี2559(
อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแก่น) 

 1,200,000.00 1,200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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615. การพัฒนาระบบ

บริหารจดัการท่ีด ี
อบรมพัฒนาศักยภาพ
กํานัน ผู้ใหญ่บา้น ฯลฯ 
และคณะกรรมการ
หมู่บา้นประจาํปี 2559 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครอง อ.บ้านแฮด) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

616. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ฝึกอบรมอาสาสมคัร
ตํารวจบา้น(อุดหนุน 
สถานีตาํรวจภูธรโคก
โพธิ์ไชย) 

 250,000.00 250,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

617. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ฝึกอบรมสง่เสรมิรกัษา
ความสงบเรียบร้อย
และพัฒนาท้องถ่ิน  
อ.บ้านไผ ่ประจาํปี 
2559(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรบ้านไผ)่ 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

618. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ฝึกอบรมอาสาสมคัร
ตํารวจบา้น ประจาํปี
งบประมาณ 2559 
(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรบ้านไผ)่ 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

619. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกนัภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรเปือยน้อย) 

 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

620. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ฝึกอบรมทบทวนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสา 
สมัครตาํรวจบา้น
(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรพล) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

621. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ฝึกอบรมทบทวนอาสา 
สมัครตาํรวจบา้น  
อ.ภูเวียง(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรภูเวียง) 

 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

622. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

ส่งเสรมิความสงบเรียบ 
ร้อยและพัฒนาท้องถ่ิน
(อุดหนุนสถานีตาํรวจ 
ภูธรหนองสองห้อง) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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623. การพัฒนาระบบ

บริหารจดัการท่ีด ี
ฝึกอบรมอาสาสมคัร
ตํารวจบา้น(อส.ตร.)
(อุดหนุนสถานี
ตํารวจภูธรซําสงู) 

 170,000.00 170,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

624. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

เพิ่มศักยภาพกาํนัน 
ผู้ใหญ่บา้น แพทย์
ประจําตาํบล สารวัตร
กํานัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บา้นและผู้นํา
ชุมชนสู่ประชาคม
อาเซียน(อุดหนุนท่ีทํา
การปกครองอําเภอ
โคกโพธิ์ไชย) 

 300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

625. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

เพิ่มประสิทธิภาพ 
กํานัน ผู้ใหญ่บา้น 
ผู้ช่วยแพทย์ สารวตัร
กํานัน ประจําปี 2559 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกกครองอําเภอเปือย
น้อย) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

626. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

สร้างจิตสํานึก เพือ่
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์และการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 
ประจําปงีบประมาณ 
2559(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอภูผา
ม่าน) 

 400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

627. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

อบรมเชิงปฏิบตัิการ
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ผู้นําชุมชน ประจําปี
งบประมาณ 2559 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอภูเวียง) 

 50,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 

628. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการท่ีด ี

บ้านสวย เมืองสุข 
ประจําป ี2559 
(อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอาํเภอโนน
ศิลา) 

 200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2558 0 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ 
ดําเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจา่ย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ 
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบ 
ประมาณ

1.การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 120.0 151.94 119.0 151.59 119.0 150.98 118.0 149.59 118.0 149.59

2.การพัฒนาการศึกษา 79.0 338.42 64.0 265.76 64.0 265.60 64.0 265.60 64.0 265.60

3.การพัฒนาเมอืงและชุมชน 399.0 367.08 289.0 282.36 289.0 233.87 246.0 151.96 246.0 151.96

4.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  100.0 160.33 49.0 134.18 49.0 132.92 48.0 131.55 48.0 131.55

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

170.0 248.73 40.0 26.25 40.0 26.15 36.0 24.06 36.0 24.06

6.การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 76.0 958.47 67.0 896.06 67.0 896.06 67.0 896.06 67.0 896.06

 
 

 

แผนภูมิ แสดงจํานวนโครงการ เปรียบเทียบตามข้ันตอนเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม

การพัฒนาการศกึษา

การพัฒนาเมอืงและชุมชน

การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี

100%

เบกิจ่าย

ลงนามสัญญา

อนุมัตงิบประมาณ

แผนการดําเนนิการ
ทัง้หมด
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แผนภูมิ แสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามข้ันตอนเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 
 
ช. ผลการดําเนินงาน 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2559 ใน
เขตพ้ืนที่  โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนทีใ่กล้เคียง 
โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 
 

0.00 400,000,000.00 800,000,000.00 1,200,000,000.00

การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม

การพัฒนาการศกึษา

การพัฒนาเมอืงและชุมชน

การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม

การพัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ ี

100%

เบกิจ่าย

ลงนามสัญญา

อนุมัตงิบประมาณ

แผนการดําเนนิการ
ทัง้หมด
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีด ี
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ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งท่ี 1/2559 
กําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการติดตามฯ 
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ภาพคณะกรรมการออกตรวจตดิตามฯ   
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ทั้งน้ี  หากประชาชนท่านใดหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานโปรดเสนอข้อความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการได้ที่ หมายเลข
โทรศัพท์  0-4323-9256  หรือทางเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  Uwww.kkpao.go.th U   เพ่ือ
จะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
ในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่    29  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 

 
 
                                              
                                           (นายพงษ์ศักด์ิ   ต้ังวานิชกพงษ์) 
                                     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 


