




 

 

 

ประกาศ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548         

และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอผลการติดตาม

และประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน

เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 30 (5) องคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณการใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบ และกํากับการบริหารจัดการ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ดังนี้ 
  

ก. วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

"องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนองคกรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุงม่ันพัฒนาขอนแกน เพ่ือเปน

ศูนยกลางการเรียนรูและเศรษฐกิจแหงอาเซียน" 
 

ข. พันธกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีสะดวก ครอบคลุมและไดมาตรฐาน 

2. สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากใหม่ันคง ชุมชนเข็มแข็ง และพัฒนาเปนเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืน 

3. พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมเห็นคุณคาภูมิปญญา 

และชุมชนทองถ่ิน 

4. สนับสนุน และจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5. ประสานและเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ พัฒนาโครงขายระบบคมนาคมขนสงระบบบริการ

สาธารณะ 

6. อนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยู สงเสริมการทองเท่ียว

ของชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน 

7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกิดประโยชน มีความสมดุล อยางยั่งยืน 



8. สรางความรวมมือหนวยงานทุกภาคสวน และเครือขายชุมชน ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมี

ประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน 

9. บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของประชาชน" 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรไว  6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 

1. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมไทยแกคนทุกชวงวัย 

2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสขุภาพอยางครบวงจร 

3. สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร 

4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเลนกีฬา และพัฒนา

กีฬาท่ีมีศักยภาพไปสูกีฬาอาชีพ 

5. อนุรักษ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงามใหเปนมรดกของคนรุนตอไป 

6. สงเสริมสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินหลากหลายเชื่อมโยงสูการเรียนรูอยางเปนระบบ และเผยแพรสู

สังคม 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 

1. พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซ่ียน 

2. สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและเชื่อมโยงกับภูมิสังคม 

4. พัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

5. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ และพัฒนาไปสู

การเรียนรูตลอดชีวิต 

6. เสริมสรางจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแกผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชน 

1. พัฒนายกระดับโครงขายเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบลและอําเภอใหไดมาตรฐาน 

2. พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสารใหไดมาตรฐาน 

สะดวก สะอาดและปลอดภัย 

3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและชุมชน 

4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 

5. สงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองนิเวศน(Eco City) 



 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

1. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการทองเท่ียวและบริการดานการทองเท่ียว 

2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร 

4. สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพแกประชาชนและกลุมผูดอยโอกาส 

5. สงเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะ ฝมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมรายไดและ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. สนับสนุน สงเสริม ฟนฟู รักษาปาและปาตนน้ําลําธาร 

2. พัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ําใหเพียงพอกับ

การเกษตร อุปโภคและบริโภค 

3. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการชะแบบครบวงจรและน้ําเสียชุมชนแบบมีสวนรวม 

4. เสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในชุมชนตามความเหมาะสมแตละพ้ืนท่ี 

5. เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. สนับสนุน สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 

1. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม ในการปฏิบัติงานและ

ใหบริการสาธารณะแกประชาชน 

2. พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพโปรงใส เปนธรรม และ

ตรวจสอบได 

3. พัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาท่ีใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและใหบริการ

สาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนใน

กระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 

 

 

 

 



ง. การวางแผน  

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา  3 ป          

(พ.ศ. 2560 – 2562)  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุม

กรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือ

พัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดประกาศใชแผนพัฒนา  3  ป (พ.ศ. 2560 – 2562)   เม่ือวันท่ี  31  

พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ยุทธศาสตร 
2560 2561 2562 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาคุณภาพคน และ

สังคม 

181 628,126,270.00 38 365,505,000.00 38 365,505,000.00 

การพัฒนาการศึกษา 87 389,164,000.00 44 183,859,000.00 44 183,859,000.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชน 526 363,209,900.00 145 430,368,000.00 242 512,174,000.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 78 83,563,600.00 8 44,595,000.00 8 44,595,000.00 

การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

167 80,835,300.00 98 81,100,000.00 95 105,524,600.00 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ท่ีดี 

92 985,318,000.00 56 941,577,500.00 49 944,186,400.00 

รวม 1,131 2,530,217,070.00 389 2,047,004,500.00 476 2,155,844,000.00 
 

แผนภูมิ แสดงจํานวนโครงการ การจัดทําแผน 3 ป 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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แผนภูมิ แสดงมูลคาโครงการ การจัดทําแผน 3 ป 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ. การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ  เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 

พ.ศ. 2559  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน  682  โครงการ งบประมาณ 

1,934,747,800.00  บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณตามขอบัญญัติ 

การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 114 430,041,500.00 

การพัฒนาการศึกษา 62 235,560,000.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชน 292 236,385,100.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 41 90,514,600.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 112 52,176,300.00 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีด ี 61 890,070,300.00 

รวม 682 1,934,747,800.00 
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แผนภูมิ แสดงจํานวนโครงการ ท่ีไดรับจดัสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  มีดังนี้ 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน   500,000.00 เพื่อใหเด็กกลาคิด 

กลาแสดงออกใน

ส่ิงที่ดีในส่ิงที่เกิด

ประโยชนตอชุมชน 

จัดกิจกรรม 

2 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560 

อําเภอภูเวียง (อุดหนุนที่ทําการปกครอง

อําเภอภูเวยีง) 

  120,000.00 เพื่อใหเด็กกลาคิด 

กลาแสดงออกใน

ส่ิงที่ดี 

เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่  

อ.ภูเวียง 

3 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

เขาคายชมรมผูสูงอาย ุประจําป 2560 

(อุดหนุนโรงพยาบาลศูนยขอนแกน) 

  100,000.00 เพื่อใหความสําคัญ

กับผูสูงอายุและ

สรางความเขมแข็ง

ของสังคม 

ชมรมผูสูงอายุ 

4 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม อาํเภอภู

เวียง(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 

อําเภอภูเวยีง) 

  200,000.00 เพื่อสงเสริม

คุณธรรม 

จริยธรรม ใหแก

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป 

จัดอบรมการฝกปฏิบัติธรรม 

5 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

รดน้ําขอพรผูสูงอายวุันสงกรานต

(อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 

อําเภอหนองนาคํา) 

  100,000.00 เพื่อสงเสริม  

สืบสาน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของ

ทองถิ่น 

จัดกิจกรรม 

6 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

วันวิสาขบูชาโลก (อุดหนุนสภา

วัฒนธรรมอําเภอหนองนาคํา) 

  20,000.00 เพื่อใหประชาชน

ไดรวมทําบุญ ตัก

บาตร เวียนเทยีน 

จัดกิจกรรมทําบญุ 

7 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

วันเขาพรรษา(อุดหนุนสภาวัฒนธรรม

อําเภอหนองนาคํา) 

  20,000.00 เพื่อใหประชาชน

ไดรวมทําบุญ ตัก

บาตร ถวายเทียน 

จัดกิจกรรมแหเทยีนพรรษา 

8 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สงเสริมกิจการสาธารณสุข   40,000,000.00 เพื่อปองกันควบคุม

โรคระบาดและโรค

รายแรงตาง ๆ 

ไมใหมีการแพร

ระบาดในเขตพื้นที่

จังหวัดขอนแกน 

เด็ก/เยาวชน และประชาชนใน

เขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน 

9 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

คาปวยการสําหรับอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจาํหมุบาน 

  282,600,000.00 เพ่ือจายเปนคาปวย

การสําหรับ

อาสาสมัคร

สาธารณสุข ประจํา

หมูบาน (อสม.) ใน

เขต จ.ขอนแกน 

ผูนําชุมชนที่ปฏิบัติงานดาน

สาธารณสุข อสม. 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

10 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร

สาธารณสุข ประจําหมูบาน (อสม.)  

จ.ขอนแกน ประจาํป 2559(อุดหนุน

สํานักงานสาธารณสุข จ.ขอนแกน) 

  1,660,000.00 เพื่อเปนการพัฒนา

ศักยภาพและ

ประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของ  

อสม. 

อสม.ประจําหมุบานในเขตพื้นที ่ 

จ.ขอนแกน 

11 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

การพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ

แบบเพื่อการดูแลผูปวยภาวะปากแหวาง

เพดานโหวาและความพกิารแตกาํเนิด

ของศรีษะและใบหนาในพื้นที ่จ.ขอนแกน

(อุดหนุนมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผูปวยปาก

แหวงเพดานโหวาและพกิารทางศรีษะ

และใบหนา) 

  300,000.00 เพื่อพัฒนาระบบ

การดูแลรักษาและ

ผาตัดผูปวยปาก

แหวงเพดานโหว

และพิการทาง

ใบหนาใหมีความ

สมบูรณแบบ

ครอบคลุม 

ผูปวยในจังหวัดขอนแกน 

12 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดหาครุภัณฑการแพทย(อุดหนุน

โรงพยาบาลชนบท) 

  94,500.00 เพื่อชวยเหลือ

ผูปวยโรคมะเร็งทอ

น้ําดี 

เคร่ืองใหยาแกปวดอยางแรง 

เคร่ืองผลิตออกซิเจน 

13 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดหารถพยาบาลฉุกเฉินพรอมอุปกรณ

ชวยชีวิต โรงพยาบาลพระยืน จ.ขอนแกน

(อุดหนุนโรงพยาลพระยืน) 

  2,000,000.00 เพื่อใหมี

รถพยาบาลฉกุเฉิน

พรอมอุปกรณ

ชวยชีวิต ตลอด 24 

ชม. 

รถพยาบาลฉกุเฉินพรอมอุปกรณ 

14 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดซ้ือเคร่ืองชวยหายใจชนิดควบคุมดวย

ความดัน(อุดหนุนโรงพยาบาลพระยืน) 

  200,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพ

การรักษาพยาบาล

ผูปวยที่มีความ

จําเปนตองใช

เคร่ืองชวยหายใจ 

เคร่ืองชวยหายใจ 

15 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

อบจ.ขอนแกน เพื่อพัฒนาบริการดานการ

รักษาพยาบาล โรงพยาบาลมัญจาคีรี ป 

2560 (อุดหนุนโรงพยาบาลมัญจาคีรี) 

  2,000,000.00 เพื่อใหประชาชน

ไดรับการวินิจฉยั 

การรักษาที่รวดเร็ว

ทันเวลา 

รถพยาบาลพรอมอปุกรณ 

16 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

อบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกของ 

อสม.ในการสงเสริมสุขภาพและควบคุม

ปองกันโรค อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน 

ประจําป 2560 (อุดหนุนสํานักงาน

สาธารณสุข อ.เปอยนอย) 

  450,000.00 เพื่อใหประชาชน

และชุมชนเกิด

ความรู ความเขาใจ

ในการสรางสุขภาพ 

อสม.ในเบต อ.เปอยนอย 

17 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

รณรงครวมพลังสรางสุขภาพ วัน อสม.

แหงชาติ อ.ภูเวียง ประจําป 2560 

(อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข อ.ภูเวยีง) 

  50,000.00 เพื่อเชิดชูเกียรติ

สงเสริมความรัก 

ความสามัคคี และ

เปนขวัญกําลังใจ

แก อสม. 

อสม.ในเขต อ.ภูเวียง 



 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

18 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนโดย 

"หมอประจาํครอบครัว"อําเภอโนนศิลา 

จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2560  

(อุดกนุนสํานักงานสาธาณณสุข 

 อําเภอโนนศิลา) 

  200,000.00 เพื่อใหทุกครัวเรือน

มี"หมอประจาํ

ครอบครัว" 

อสม.และแกนนาํในเขต  

อ.โนนศิลา 

19 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ.กระนวน (อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.กระนวน) 

  120,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และผูติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวย HIV  ในเขตพื้นที่  

อ.กระนวน 

20 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ.เขาสวนกวาง 

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเขาสวน

กวาง) 

  80,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโร

เอดส และผูติดเชื้อ 

HIV  

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

ในเขตพื้นที่ อ.เขาสวนกวาง 

21 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ.โคกโพธิ์ไชย 

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.โคกโพธิ์ไชย) 

  60,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

22 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ.ชนบท (อุดหนุนที่ทาํ

การปกครอง อ.ชนบท) 

  100,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

23 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ.ชุมแพ (อุดหนุนที่ทาํ

การปกครอง อ.ชุมแพ) 

  260,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

24 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ.ซําสุง (อุดหนุนที่ทํา

การปกครอง อ.ซําสูง) 

  60,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

25 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ. น้ําพอง(อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.น้ําพอง) 

  200,000.00  เพื่อสราง

เครือขายการ

ชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

26 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ.โนนศิลา (อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.โนนศิลา) 

  80,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

27 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ.บานไผ (อุดหนุนทีท่ํา

การปกครอง อ.บานไผ) 

  150,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

28 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ. บานฝาง(อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.บานฝาง) 

  100,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

29 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ. บานแฮด(อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.บานแฮด) 

  100,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

30 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ. เปอยนอย (อุดหนนุ

ที่ทําการปกครอง อ.เปอยนอย) 

  100,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

31 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ.พระยืน (อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.พระยืน) 

  60,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

เพื่อสรางเครือขายการชวยเหลือ

ทางสังคมแกผูปวยโรคเอดส และ

ติดเชื้อ HIV 

 

 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

32 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ. พล (อุดหนุนที่ทํา

การปกครอง  อ.พล) 

  200,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

33 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ.ภูผามาน (อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.ภูผามาน) 

  60,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

34 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ.ภูเวียง (อุดหนุนที่ทาํ

การปกครอง อ.ภูเวียง) 

  120,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

35 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ.มัญจาคีรี  (อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.มัญจาคีรี) 

  100,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

36 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ. เมืองขอนแกน 

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.เมือง

ขอนแกน) 

  270,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

37 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ. เวียงเกา (อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.เวียงเกา) 

  60,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

38 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ.แวงนอย (อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.แวงนอย) 

  60,000.00 ผูปวยและผูติดเชื้อ

รอยละ 100 ไดรับ

การชวยเหลือ

สามารถอยูใน

สังคมไดอยางปกติ 

ผูปวยและผูติดเชื้อรอยละ 100 

ไดรับการชวยเหลือสามารถอยูใน

สังคมไดอยางปกติ 

 

 

 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

39 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ. แวงใหญ (อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.แวงใหญ) 

  100,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

40 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ.สีชมพู  (อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.สีชมพู) 

  150,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

41 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ. หนองนาคํา 

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.หนองนาคํา) 

  60,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

42 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ.หนองเรือ  (อุดหนนุ

ที่ทําการปกครอง อ.หนองเรือ) 

  150,000.00  เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

43 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ. หนองสองหอง 

(อุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.หนองสอง

หอง) 

  100,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

44 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิม

พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

และผูติดเชื้อ HIV อ.อุบลรัตน  (อุดหนุน

ที่ทําการปกครอง อ.อุบลรัตน) 

  100,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

การชวยเหลือทาง

สังคมแกผูปวยโรค

เอดส และติดเชื้อ 

HIV 

ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV 

และครอบครัวภายในเขตพื้นที ่ 

45 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

รณรงคปองกันและปราบปรามยาเสพติด   1,600,000.00 เพื่อใหประชาชน

ในจังหวัดขอนแกน

มีความรู ความ

เขาใจโทษและพิษ

ภัยจากบหุร่ี สุรา 

ยาเสพติด 

จัดอบรม 

 

 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

46 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สงเสริมสถานศึกษาดีเดนในการรณรงค

ปองกันยาเสพติด 

  100,000.00 เพื่อรณรงคและ

ปองกันยาเสพติด

ภายในโรงเรียนใน

สังกัด 

จัดกิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพ

ติดในโรงเรียน 

47 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ประจําป 2560 (อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองจังหวัดขอนแกน)(ศอ.ปส.จ.ขก.) 

  1,000,000.00 เพื่อใหเยาวชนและ

ประชาชนในเขต

จังหวัดขอนแกน มี

ความรูความเขาใจ

ถึงโทษและพิษภัย

ของยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชนภายใน จ.

ขอนแกน 

48 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

อบรมอาสาสมัครตอตานยาเสพติด

(อุดหนุนสถานีตํารวจภธูรชุมแพ) 

  200,000.00 เพื่อใหสมาชิก

อาสาสมัครตอตาน

ยาเสพติดได

เพิ่มพูนความรูและ

เรียนรูเทคโนโลยี

ใหมๆ  

จัดอบรม 

49 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดหากลอง ซีซีทีวี (อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรพล) 

  150,000.00 เพื่อใหมีอุปกรณที่

ทันสมัยทําให

บริเวณที่เปนจุด

เส่ียงภัยมีความ

ปลอดภัยมากขึ้น 

จัดหากลอง 

50 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

ฝกอบรมเยาวชนสัมพันธตานยาเสพติด 

ประจําป 2560 (อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรบานไผ) 

  200,000.00 เพ่ือใหเดก็ นักเรียน 

เยาวชนมจีิตสํานกึใน

การมสีวนรวมในการ

แกปญหา

อาชญากรรมยาเสพ

ติด 

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

ทั่วไป  

51 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

ฝกอบรมสมาชิกแจงขาวอาชญากรรม

ตานยาเสพติด ประจําป 2560 (อุดหนุน

สถานีตํารวจภูธรบานไผ) 

  300,000.00 เพื่อแสวงหาแนว

รวมในการหา

ขอมูลขาวสาร 

ประชาชนในพื้นที่อําเภอบานไผ 

52 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

ฝกอบรมอาสาสมัครเครือขายปองกัน

อาชญากรรมตานยาเสพติด ประจําป 

2560 (อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ) 

  300,000.00 เพื่อเสริมสรางพลัง

เครือขายในการ

ปองกันปราบปราม

อาชญากรรมยา

เสพติด 

ประชาชนในพื้นที่อําเภอบานไผ 

53 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

ฝกอบรมอาสาสมัครเครือขายนักเรียน 

นักศึกษา ตานภยัอาชญากรรม ยาเสพติด 

ประจําป 2560 (อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรบานไผ) 

  200,000.00 เพื่อใชกลไกการ

ทํางานของตํารวจ 

รวมกับชุมชนใน

การสรางเครือขาย

เพื่อเอาชนะยาเสพ

ติดในหมูบาน/

ชุมชน 

ประชาชนในเขตพื้นที ่

อําเภอบานไผ 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

54 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

แขงขันกีฬาขอนแกนตานภัยยาเสพติด

(อุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน) 

  1,600,000.00 เพื่อเปนกิจกรรมใน

การรณรงคตอตาน

ยาเสพติด 

ประชาชน อาสาสมัคร ตํารวจ 

ครอบครัว ในพื้นที่ของทุกสภานี

ในสังกัดตํารวจภูธร จ.ขอนแกน 

55 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

ฝกอบรมแกนนาํเยาวชนแจงขาว

อาชญากรรมและยาเสพติด ประจําป 

2560 (อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชนบท) 

  200,000.00 เพื่อใหเยาวชน มี

ความรู เกี่ยวกับ

การแจงขาว 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน 

ในพื้นที่ 

56 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

หมูบานชุมชนและมวลชนสัมพันธสราง

ภูมิคุมกันยาเสพติดและอาชญากรรม ป 

2560 (อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโนนศิลา) 

  120,000.00 เพื่อสงเสริมให

ประชาชนเขามามี

สวนรวมในการ

พัฒนาหมูบาน/

ชุมชน 

ประชาชน หมูบานเปาหมาย และ

มวลชนสัมพันธ 

57 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

โครงการแขงขันฟุตบอลภพูานราชนิเวศน 

จังหวัดสกลนคร 

  300,000.00 เพื่อสงเสริม

นักกีฬาฟุตบอล

ของจังหวัด

ขอนแกนใหกาวสู

ระดับชาติและ

ระดับอาชีพใน

อนาคต 

จัดการแขงขันฟุตบอล 

58 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

ฝกอบรมสมาชิกแจงขาวอาชญากรรม

และยาเสพติด อ.โนนศิลา ประจําป 

2560 (อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโนนศิลา) 

  80,000.00 เพื่อใหประชาชนมี

ความรูเกี่ยวกับการ

ขาว อาชญากรรม 

ยาเสพติด 

อบายมขุ 

ฝกอบรม 

59 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

อบรมใหความรูสรางภูมิคุมกันยาเสพติด

ใหกับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาประจําป 

2560 (อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโนนศิลา) 

  100,000.00 เพื่อให

กลุมเปาหมายมี

ความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกบัปญหา

อาชญากรรมที่

เกิดขึ้น 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ 

60 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

อบรมแกนนําเยาวชนคนดีศรีโนนศิลาเพือ่

สรางความปรองดองสมานฉันทลชด

อาชญากรรม ยาเสพติด ประจาํป 2560 

(อุดหนุนสถานีตํารวจภธูรโนนศิลา) 

  100,000.00 เพื่อพัฒนาเยาวชน

ใหมีความรู ความ

เขาใจในการรวม

พัฒนาทองถิ่น

อยางยั่งยืน 

จัดอบรม 

61 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

หมูบานชุมชนและมวลชนสัมพันธสราง

ภูมิคุมกันยาเสพติดและอาชญากรรม 

ประจําป 2560 (อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรชนบท) 

  120,000.00 เพื่อสงเสริมให

ประชาชนเขามา

มีสวรวมในการ

พัฒนาหมูบาน/

ชุมชน 

จัดอบรม 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

62 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

โครงการแขงขันกีฬาตะกรอประเพณี

เทศกาลงานไหม อบจ.ขอนแกน 

  600,000.00 เพื่ทอพัฒนาการ

เลนกีฬาตะกรอแก

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป 

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแกน 

63 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

ฝกอบรมสมาชิกแจงขาวอาชญากรรม

และยาเสพติด อําเภอชนบท ประจําป 

2560 (อุดหนุนสถานีตํารวจชนบท) 

  80,000.00 เพื่อใหประชชนมี

ความรูเกี่ยวกับการ

ขาว อาชญากรรม 

จัดอบรม 

64 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

แขงขันกีฬาเทนนิส ผูสูงอายุขอนแกนโอ

เพน 

  200,000.00 เพื่อสงเสริมให

ผูสูงอายุไดเลนกีฬา

และออกกําลังกาย 

นักกีฬาผูสูงอายุเขารวมการ

แขงขันเพิ่มขึ้น 

65 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

อบรมเยาวชนมุสลิม คริสต หรือพุทธ   300,000.00 เพื่อใหความรู 

ความเขาใจ

หลักการปฏิบัติ

ของแตละศาสนา 

จัดอบรม 

66 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

อบรมเยาวชนเลนกีฬาหางไกลยาเสพติด 

รอนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก 

  400,000.00 เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนไดมีสวน

รวมในการทํา

กิจกรรมโดยฝก

ทักษะการเลนกีฬา 

เด็ก เยาวชนและผูสนใจในพื้นที ่

67 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

อบรมใหความรูสรางภูมิคุมกันยาเสพติด

ใหกับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาประจําป 

2560 (อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชนบท) 

  100,000.00 เพื่อให

กลุมเปาหมายมี

ความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกบัปญหา

อาชญากรรมที่

เกิดขึ้น 

จัดอบรม 

68 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

อบรมแกนนําเยาวชนคนดีศรีชนบทเพื่อ

สรางความปรองดองสมานฉันทลด

อาชญากรรม ยาเสพติด ประจาํป 2560 

(อุดหนุนสถานีตํารวจภธูรชนบท) 

  100,000.00 เพื่อพัฒนาเยาวชน

ใหมีความรู ความ

เขาใจในการรวม

พัฒนาทองถิ่น

อยางยั่งยืน 

จัดอบรม 

69 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

ฝกอบรมเยาวชนมั่นใจ หางไกลยาเสพติด

สถานีตํารวจภูธรเปอยนอย ประจําป 

2560 (อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเปอย

นอย) 

  300,000.00 เพื่อเสริมสราง

ความเขาใจและ

ทัศนคติที่ดีตอกัน

ระหวางเจาหนาที่

กับประชาชน 

จักอบรม 

70 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

ฝกอบรมเยาวชนสัมพันธ สรางเครือขาย

ปองกันอาชญากรรมและยาเสพติด 

(อุดหนุนสถานีตํารวจภธูรหนองสองหอง) 

  200,000.00 เพื่อปลูกจิตสํานกึ

ของนักเรียน 

เยาวชน 

จัดฝกอบรม 

 

 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

71 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

ฝกอบรมเยาวชนสัมพันธสรางเครือขาย

ปองกันอาชญากรรมและยาเสพติด 

(อุดหนุนสถานีตํารวจภธูรชนบท) 

  200,000.00 เพื่อเสริมสราง

ความเขาใจและ

ทัศนคติที่ดีตอกัน 

จัดฝกอบรม 

72 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดซ้ืออุปกรณกีฬา   11,500,000.00 เพื่อใหมีอุปกรณ

การเลนกีฬาที่

สมบูรณ 

ประชาชนในจังหวัดขอนแกนมี

อุปกรณในการออกกาํลังกาย 

73 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

การจัดงานประเพณีศาสนาและ

วัฒนธรรม 

  4,400,000.00 เพอสงเสริม

สนับสนุนการจัด

งานไหมและงาน

ประเพณีศาสนา

และวัฒนธรรม 

จัดงานประเพณี 

74 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

แขงขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ขอนแกน คัพ 

ตานยาเสพติด 

  500,000.00 เพื่อเปนการ

สงเสริมนักกีฬาใน

ทองถิ่น 

จํานวนผูเขารวมแขงขันกีฬา 

75 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สงเสริมผาไทยลายเอกลักษณอําเภอบาน

ฝาง (อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมอาํเภอ

บานฝาง) 

  200,000.00 เพื่อสงเสริม

วัฒนธรรมการแตง

กายดวยผาไทย

ลายเอกลักษ 

กลุมอาชีพทอผา 

76 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

โครงการแขงขันกฬาหมากรุกไทย   400,000.00 เพื่อสงเสริมให

เยาวชนสนใจใน

กีฬาไทย เผยแพร

บทบาทการ

สงเสริมกีฬาของ 

อบจ.ขอนแกน 

จัดการแขงขันกีฬาหมากลุกไทย 

77 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานตอีสาน 

เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนขาว

เหนียว ประจําป 2560 (อุดหนุนเทศบาล

นครขอนแกน) 

  400,000.00 ทุกภาคสวนใน

สังคมมีสวนรวมใน

การสืบสาน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี 

จัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต 

ณ บริเสณ บึงแกนนคร และถนน

ขาวเหนยีว 

78 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทปี

บูชาพุทธกตัญู (อุดหนุนเทศบาลนคร

ขอนแกน) 

  100,000.00 สงเสริมอนุรักษ

ฟนฟูและสืบสาน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถิ่น 

จัดกิจกรรมดานการอนุรักษฟนฟ ู

สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี 

79 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

แขงขันกีฬา อบจ.อีสานสัมพันธ   2,000,000.00 เพื่อใหบุคคลากร 

อบจ.ขอนแกน มี

สุขภาพทีแ่ข็งแรง

และใชเวลาวางให

เกิดประดยชน 

คณะผูบริการ สมาชิกสภา อบจ.

ขอนแกน  ขาราชการ 

ลูกจางประจาํ พนกังานจาง 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

80 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดงานประจําปประเพณีศาลเจาพอหมืน่

ศรี ประจําป 2560 (อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอแวงนอย) 

  200,000.00 สงเสริมอนุรักษ

จารีตประเพณี 

และสรางความ

สามัคคีของ

ประชาชนในเขต

อําเภอแวงนอย 

มีการทําบุญตักบาตร และจัด

มหรสพสมโภชตลอดงาน 

81 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

แขงขันบาสเกตบอล อบจ.ขอนแกน คัพ   400,000.00 เพื่อเปนการ

สงเสริมนักกีฬาใน

ทองถิ่น 

ผูเขารวมการแขงขันจาก

หนวยงานของภาครัฐและเอกชน 

82 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

แขังขันกีฬาฟุตบอลอาวโุสคูณแคนคัพ   200,000.00 เพื่อสงเสริม

สนับสนุนให

ประชาชนและ

ผูสูงอายุไดออก

กําลังกายเปน

กิจวัตรประจาํวัน 

นักกีฬาอาวุโส 

83 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

แขงขันฟุตบอลกีฬาแหงชาติรอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค 

  300,000.00 เพื่อสงเสริมกีฬา

ฟุตบอลจังหวัด

ขอนแกนใหเปนที่

สนใจของ

ประชาชนและ

เยาวชน 

จัดสงทีมจังหวัดขอนแกนเขารวม

การแขงขันกีฬาแหงชาติ 

84 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดงานอนุรักษ สงเสริมศิลปะประเพณี

และวัฒนธรรมทองถิ่นอาํเภอภูผามาน 

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอภูผา

มาน) 

  500,000.00 สงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของ

อําเภอภูผามาน 

จัดงานอนุรักขนบธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

85 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

แขงขันกีฬาเปตอง อบจ.ขอนแกน คัพ   200,000.00 เพ่ือพัฒนานกักฬีา

จังหวัดขอนแกนให

กาวสูการแขงขนัใน

ระดับที่สูงขึน 

เยาวชนและประชาชน 

86 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

แขังขันวายน้ํา อบจ.ขอนแกน คัพ   400,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไป

หันมาสนใจในการ

เลนกีฬา 

เยาวชนและประชาชนทัว่ไป 

87 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สืบสานประเพณีและของดีเมืองกระนวน 

ประจําป 2560 (อุดหนุนสํานักงาน

วัฒนธรรมอําเภอกระนวน) 

  100,000.00 สงเสริมประเพณี

ทองถิ่น และ

กระตุนการ

ทองเที่ยว 

จัดงานสืบสานงานประเพณีและ

ของดีเมืองกระนวน 

88 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

คลีนิคกีฬา   300,000.00 เพื่อใหควารู ความ

เขาใจที่ถูกตองใน

การเลนกีฬา 

เด็กและเยาวชนในจังหวัด

ขอนแกน 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
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วัตถุ 

ประสงค 
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89 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดงานกาชาดประจําป รวมของดีเมืองชุม

แพ ประจําป 2560 (อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอชุมแพ) 

  200,000.00 ประชาสัมพันธ

สินคาของอําเภอ

ชุมแพใหเปนที่

รูจัก 

จัดงานกาชาดประจําป 

90 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดงานแสง สี เสียง ศิวะ ราตรีปูชนียาลัย

ปราสาทเปอยนอย (อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอเปอยนอย) 

  200,000.00 อนรุักษืรกัาาไวซ่ึง

ขนบธรรมเนียม

ประเพณทีี่ดีงามของ

อําเภอเปอยนอย 

จัดงานแสง สี เสียง ศิวะ ราตรีปู

ชนียาลัยปราสาทเปอยนอย 

91 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ อําเภอบานไผ 

ประจําป 2560 (อุดหนุนที่ทําการปกคอง

อําเภอบานไผ) 

  300,000.00 สืบสานอนุรักษ

และเผยแพร

ประเพณีบุญบั้งไฟ 

จัดงานประเพณีบุยบั้งไฟ 

92 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญและของ

ดีอําเภอบานไผ ประจําป 2560 (อุดหนุน

ที่ทําการปกครองอําเภอบานไผ) 

  200,000.00 อนุรักษ ืฟนฟู สืบ

สาน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถิ่น

ใหเปนที่ประจักษ 

จัดงานประเพณีบุยกุงขาวใหญ

และของดีอาํเภอบานไผ 

93 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

เทศกาลไกยาง ของดีอําเภอเขาสวนกวาง 

ประจําป 2560 (อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอเขาสวนกวาง) 

  300,000.00 ประชาสัมพันธชือ่

เสีนงไกยางเขา

สวนกวาง และ

สงเสริมการทอง

เที่ยงของจังหวัด 

จัดงานไกยางที่อําเภอเขาสวน

กวาง 

94 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดงานประเพณีสรงน้ําพระเจาใหญไชย

วาน ประจําป พ.ศ.2560 (อุดหนุนที่ทํา

การปกครองอําเภอโคกโพธิ์ไชย) 

  100,000.00 สงเสริม สืบสาน

ประเพณีพระเจา

ใหญไชยวาน และ

สงเสริมการ

ทองเที่ยว 

จัดงานประเพณีพระเจาใหญไชย

วาน 

95 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ(สองฝงบั้งไฟ

ลาน) ขอนแกน-ชัยภูม ิประจาํป 2560 

อ.โคกโพธิ์ไชย (อุดหนุนที่ทําการปกครอง

อําเภอโคกโพธิ์ไชย) 

  500,000.00 เผยแพร

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทองถิ่น

สืบ 

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 

96 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

เทศกาลวาวและบุญกุมขาวโนนศิลา 

ประจําป 2559 (อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอโนนศิลา) 

  300,000.00 สงเสริม สราง

รายได ควบคูกับ

การสงเสริม

วัฒนธรรมและ

ประเพณีอันดีงาม

ของคนในทองถิ่น 

จัดงานเทศกาลวาวและบุญกุมขาว 

97 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

ออกรานธารากาชาดเพือ่หารายไดใน

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเส่ียว

และงานกาชาดจังหวัดขอนแกน 

ประจําป 2559-2561 (อุดหนุนสํานักงาน

เหลากาชาดจังหวัดขอนแกน) 

  300,000.00 เพื่อจัดหารายได

เปนคาใชจายใน

การดําเนินภารกิจ

ของเหลากาชาด

จังหวัดขอนแกน 

ออกรานธารากาชาดในเทศกาล

ไหมนานาชาติ 
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98 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภู

เวียงและเทศกาลของดีเมืองภูเวยีง 

ประจําป 2560 (อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอภูเวียง) 

  200,000.00 อนุรักษรักษาไวซ่ึง

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่ดีงาม

และ

ประชาสัมพันธ

สถานที่ทองเที่ยว

อําเภอภูเวยีง 

จัดงานประเพณีบวงสรวงหลัก

เมืองภูเวียงและเทศกาลของดี

เมืองภูเวียง 

99 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

งานประเพณีบุญกุมขาวใหญ และของดี

แวงใหญ ประจําป 2560 (อุดหนุนที่ทํา

การปกครองอําเภอแวงใหญ) 

  200,000.00 อนุรักษและสืบ

สานประเพณี

ทองถิ่น 

จัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ 

และของดีแวงใหญ 

100 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดงานเทศกาลประจําป 2559 อําเภอ

หนองนาคํา งานเทศกาลงมปลาน้าํแดง

แงงผาฝาย ไหวพระพุทธนาคํา (อุดหนุน

ที่ทําการปกครองอําเภอหนองนาคํา) 

  200,000.00 สืบสาน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และ

เผยแพร

ประชาสัมพันธ

ของดีของอาํเภอ

ใหเปนที่รูจัก 

จัดงานเทศกาลประจําป อําเภอ

หนองนาคํา 

101 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพนกัเรียนสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สู

ความเปนเลิศทางดานกีฬา 

  500,000.00 เพื่อพัฒนาทักษะ

ดานกีฬาของ

นักเรียนในสังกัด 

นักกีฬาของนักเรียนในสังกัด 

อบจ.ขอนแกน 

102 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาของ

นักเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน 

  2,500,000.00 เพื่อพัฒนาทักษะ

ดานกีฬาของ

นักเรียนในสังกัดสู

ความเปนเลิศดาน

กีฬา 

นักกีฬาของนักเรียนในสังกัด 

อบจ.ขอนแกน 

103 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

โครงการสงเสริมกีฬาสัมพันธบานแฮด 

ประจําป 2559 (อุดกนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอบานแฮด) 

  200,000.00 เพื่อสรางความรัก 

ความสามัคคีและ

ความปรองดอง

สมานฉันทในหมู

ขาราชการและ

ประชาชนในเขต

พื้นที่อําเภอบาน

แฮด 

ประชาชน เยาวชน คณะผูบริหาร

สมาชิกสภา 

104 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

ฮีตฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ 

ประจําป 2560(อุดหนุนที่ทําการปกครอง

อําเภอหนองเรือ) 

  1,000,000.00 สงเสริมวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถิ่น

ใหมีมูลคา 

จัดงานฮีตฮอยอีสาน งานของดี

หนองเรือ 

105 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

อนุรักษศิลปะแมไมมวยไทยคงไวเพื่อ

ความเปนไทย(อุดหนุนศูนยการศึกษา

นอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอหนองเรือ) 

  4,000,000.00 สงเสริมใหเด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชนไดรูจกั

อนรุักษและ

ยกระดับการศึกษา

ศิลปแมไมมวยไทย 

จัดกิจกรรมอนุรักษศิลปะแมไม

มวยไทย 
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106 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

งานประเพณีบุญกุมขาวใหญ และของดี

อําเภอหนองสองหอง ประจาํป 2560 

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนอง

สองหอง) 

  200,000.00 อนุรักษ ฟนฟู สืบ

สาน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และภูมิ

ปญญาดาน

ประเพณีทองถิ่น 

จัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ

และของดีอาํเภอหนองสองหอง 

107 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี วิถีอีสานสู

การทองเที่ยวชุมชน(อุดหนุนสํานักงาน

วัฒนธรรมอําเภอกระนวน) 

  100,000.00 เพื่อใหเยาวชน 

นักเรียนนักศึกษา 

ไดมีโอกาส

แลกเปล่ียนเรียนรู

แนวทางและ

วิธีการดําเนินงาน

ดานวัฒนธรรม

รวมกัน 

จัดประชุมสัมมนาฯ และศึกษาดู

งาน 

108 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

จัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ 

ประจําป 2560 (อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอชนบท) 

  100,000.00 ประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑผาไหม

และเพิ่มรายได

ใหแกประชาชนใน

พื้นที่อําเภอชนบท 

จัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมือง

ชลบถ 

109 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

แผนดินพระเจาใหญ รวมใจของดีอาํเภอ

ซําสูง ประจําป 2560 (อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอซําสูง) 

  100,000.00 เพื่อสงเสริม

สนับสนุนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ

ของดี อ.ซําสูง 

และสงเสริม

วัฒนธรรมทองถิ่น

อันดีงามในการ

กราบไหวสักการะ

พระเจาใหญ

ในชวงวันแรงงาน 

จัดงานแผนดินพระเจาใหญ รวม

ใจของดีอําเภอซําสูง 

110 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

โครงการแขงขันกีฬามวยตานภยัยาเสพ

ติด(อุดหนุนโรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแกน) 

  100,000.00 เพื่อสงเสริมกีฬา

มวยไทยใหเปนที่

รูจักแพรหลายเพื่อ

รองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
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111 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

โครงการจัดการแขงขันขอนแกน 

มาราธอนนานาชาติ คร้ังที่ 14 (อุดหนุน

มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

  400,000.00 เพื่อสรางนักวิ่ง

เยาวชนไทยใหมี

มาตรฐานในระดับ

นานาชาติ 

นักวิ่งสมัครเลนทั่วประเทศไทย

และตางประเทศ 

112 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชน

ดานกีฬา (อุดหนุนโรงเรียนกีฬาจังหวัด

ขอนแกน) 

  200,000.00 เพื่อสงเสริมให

เยาวชนดานกีฬา 

(อุดหนุนโรงเรียน

กีฬาจังหวัด

ขอนแกน) 

เยาวชนอายุไมเกิน 13 ป ในพื้นที่

จังหวัดขอนแกน 

113 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

โครงการจัดกิจกรรมดานกีฬาและสงเสริม

กีฬาภายในจังหวัดขอนแกน(อุดหนุน

สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแกน) 

  52,577,000.00 เพื่อพัฒนาวงการ

กีฬาตําบลสูอําเภอ

ใหมีความกาวหนา

ยกระดับมาตรฐาน

ใหสูงขึ้น 

ประชาชนทั่วไปในเขตอําเภอเมือง 

114 การพัฒนา

คุณภาพคน และ

สังคม 

โครงการแขงขันกีฬาตานภยัยาเสพติด 

(อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนอง

สองหอง) 

  200,000.00 เพื่อใหประชาชน

ไดเลนกีฬาและ

ออกกาํลังกาย

รวมกัน 

ประชาชนและนกักีฬาเขตอําเภอ

หนองสองหอง 

115 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน 

  200,000.00 เพื่อนิเทศ ติดตาม

และประเมินผล

การจัดการศึกษา

ของโรงเรียนใน

สังกัด 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

19 แหง 

116 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการนิเทศ ติดตามและประเมิน

คุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัดอบจ.

ขอนแกน 

  150,000.00 เพื่อนิเทศ ติดตาม

และประเมิน

คุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาใน

สังกัด 

เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาใน

สังกัด 19 แหง 

117 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการนักเรียนคนเกงของโรงเรียนใน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน 

  150,000.00 เพื่อทดสอบความรู

ความสามารถ

ทางดานวิชาการ

ของนักเรียน

โรงเรียนในสังกัด 

จัดกิจกรรมทดสอบหรือแขงขัน

ทักษะทางวิชาการของนักเรียน

โรงเรียนในสังกัด 

118 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของครู

และนักเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน 

  1,700,000.00 เพื่อทดสอบความรู

ความสามารถ

ทางดานวิชาการ

ของนักเรียน

โรงเรียนในสังกัด 

จัดกิจกรรมคัดเลือกตัวแทน

นักเรียนในสังกัดและเขารวม

แขงขันทักษะทางวิชาการของ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด19 แหง 
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119 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น 

(SBMLD) 

  14,250,000.00 เพื่อพัฒนาระบบ

การจัดการศึกษา

ของโรงเรียนใน

สังกัด โดยใช

โรงเรียนเปนฐานใน

การพัฒนาทองถิ่น

(SBMLD) 

โรงเรียนในสังกัดไดรับรางวัลจาก

โครงการSBMLD 

120 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนาการจัดหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา 

  200,000.00 เพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียนใน

สังกัดที่เปดหลักสูตร

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ(ปวช.) 

ควบคูในโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดจัดเรียนรวม 

ปวช.จํานวน 4 โรงเรียน 

121 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

  250,000.00 เพื่อพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ

ภายในและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนใน

สังกัด 

ประเมินคุณภาพภายในและ

รับรองผลการประเมินคุณภาพ

ภายในของโรงเรียนในสังกัด 

122 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการนักเรียนองคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกนอานออกเขยีนไดรอย

เปอรเซ็นต 

  500,000.00 เพื่อสงเสริมการอาน

ออกและพัฒนา

ทักษะการเขียนของ

นักเรียนในสังกัด 

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดทุกคน 

123 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของโรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

  250,000.00 เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนใน

สังกัด 

นักเรียน จํานวน 4000 คน 

124 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสงเสริมองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

ดีเดน 

  200,000.00 เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการ

จัดทําแผนพัฒนา

การศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัด19 โรงเรียน 

125 การพัฒนา

การศึกษา 

จัดซ้ือที่นอนนักเรียนอนุบาลในสังกัด   150,000.00 เพื่อจัดหาที่นอน

สําหรับนักเรียน

ระดับอนุบาลของ

โรงเรียนในสังกัด 

ที่นอนสําหรับนักเรียนระดับ

อนุบาลของโรงเรียนในสังกัด

จํานวน 2 แหง 
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126 การพัฒนา

การศึกษา 

คารถรับ-สงนักเรียน   600,000.00 เพื่อเปนคารถรับ-สง

นักเรียนของนักเรียนใน

สังกัดระดับอนุบาล

ประถมศึกษาและขยาย

โอกาสทางการศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

จํานวน 2 แหง 

127 การพัฒนา

การศึกษา 

คาจางเหมาบริการโรงเรียนในสังกัด   21,063,754.00 จัดหาครูใหครบทุกกลุม

สาระตามความขาด

แคลนเพื่อเพิ่มคุณภาพ

การจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัด 

จางครูชวยสอน เจาหนาที่

สนับสนุนการสอน คนงาน

และครูชาวตางประเทศ

ใหกับโรงเรียนในสังกัด 

128 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคม

อาเซียน 

  1,520,000.00 จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนนิทรรศการ

และ อบรม เพื่อพัฒนา

ครู นักเรียน และ

บุคลากรทางการศึกษา

ในการเตรียมความ

พรอมสูอาเซียน 

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

129 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนาศูนยการเรียนอาเซียน

ศึกษา 

  950,000.00 เพื่อพัฒนาศูนยการ

เรียนอาเซียนศึกษา ที่

เอื้อตอการจัดการเรียน

การสอน 

โรงเรียนในสังกัด 

130 การพัฒนา

การศึกษา 

พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน   200,000.00 เพื่อพัฒนาระบบดูแล

ชวยเหลือนกัเรียนของ

โรงเรียนในสังกัดใหมี

ประสิทธิภาพ 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนในสังกัด 

131 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการปจจัยพื้นฐานสําหรับนกัเรียน

ยากจน 

  4,899,000.00 เพื่อสนับสนุน

ปจจัยพื้นฐานในการมา

เรียนหนังสือใหกับ

นักเรียนในสังกัด 

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

132 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการอาหารกลางวัน   3,184,000.00 เพื่อเปนคาอาหาร

กลางวันของนักเรียน

โรงเรียนในสังกัด 

โรงเรียนในสังกัด 

133 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการอาหารเสริม (นม)    1,353,000.00 เพื่อเปนคาอาหารเสริม 

(นม)ใหแกนักเรียน

โรงเรียนในสังกัด 

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

134 การพัฒนา

การศึกษา 

คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว

นักเรียน) 

  40,085,700.00 เพื่อเปนคาใชจายในการ

จัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนในสังกัด 
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135 การพัฒนา

การศึกษา 

คาเคร่ืองแบบนักเรียน   5,029,880.00 เพื่อจัดหาเคร่ืองแบบ

นักเรียนใหแกนกัเรียน

ในสังกัด 

โรงเรียนในสังกัด 

136 การพัฒนา

การศึกษา 

คาหนังสือเรียน   10,473,516.00 เพื่อจัดหาหนังสือเรียน

ใหแกนักเรียนในสังกัด 

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

137 การพัฒนา

การศึกษา 

คาอุปกรณการเรียน   4,674,460.00 เพื่อจัดหาอปุกรณการ

เรียนใหแกนักเรียนใน

สังกัด 

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

138 การพัฒนา

การศึกษา 

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน   9,569,690.00 เพื่อเปนคาใชจายในการ

จัดการเรียนการสอน 

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

139 การพัฒนา

การศึกษา 

สรางชาวนามืออาชีพ   200,000.00 เพื่อใหนักเรียนมีความรู

ความเขาใจในการทํานา 

เปนการสงเสริมและสืบ

ทอดอาชีพของคนไทย 

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

140 การพัฒนา

การศึกษา 

แขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัด

ขอนแกน(อุดหนุนสํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแกน) 

  1,000,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของนักเรียน

โรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญ

ศึกษาในจังหวัด

ขอนแกน 

นักรียนโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา

จํานวน 3,438 รูป 

141 การพัฒนา

การศึกษา 

คายพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทกัษะ

การใชภาษาจีนสําหรับนักศึกษาปวส. 

วิทยาลัยการอาชีพบานไผกอนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพ ณ วิทยาลัยการ

รถไฟประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

(อุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพบานไผ) 

  100,000.00 เพื่อใหนักศึกษาไดฝก

ทักษะการใชภาษาจีน

กอนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพ ณ 

วิทยาลัยการรถไฟ

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

นักศึกษา ปวส.สาขางาน

เทคนิคเคร่ืองกลระบบขนสง

ทางราง จํานวนไมนอยกวา 

20 คน 

142 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการฝกอบรมและสัมมนา   3,000,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

ทํางานใหแกขาราชการ

และบุคลากรทางการ

ศึกษาของ อบจ.

ขอนแกน 

ขาราชการและบุคลากร

ทางการศึกษาของ อบจ.

ขอนแกน 

143 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ

สถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน 

  1,000,000.00 เพื่อพัฒนาระบบงาน

วิชาการสถานศึกษา

สังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน 

โรงเรียนในสังกัด 

 

 

 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

144 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการหลักสูตรสถานศึกษาและ

กระบวนการจัดการเรียนรู เพื่อยกระดับ

คุณภาพครูและคุณภาพการศึกษา 

  1,000,000.00 เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ของ อบจ.ขอนแกน 

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของ อบจ.

ขอนแกน 

145 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   380,000.00 เพื่อปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัด 

โรงเรียนในสังกัด 

146 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน

โดยการมีสวนรวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน 

  665,000.00 เพื่อพัฒนาส่ือการเรียน

การสอน โดยการมีสวน

รวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน 

โรงเรียนในสังกัด 

147 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสงเสริมกิจการลูกเสือเนตรนารี 

และยุวกาชาด 

  250,000.00 เพื่อสนับสนุนและ

สงเสริมการเขารวม

กิจกรรมตาง ๆของ

ลูกเสือ เนตรนารี และ

ยุวกาชาด  

โรงเรียนในสังกัด 

148 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการเขาคายพัฒนาศักยภาพวงโยธ

วาทิตนักเรียนองคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน 

  200,000.00 เพื่อสงเสริมนักเรียนได

พัฒนาทักษะ

ความสามารถในการ

บรรเลงวงโยธวาทิต 

โรงเรียนในสังกัด 

149 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนาวงดนตรีนักเรียนใน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน  

  200,000.00 เพื่อใหนักเรียนในวง

ดนตรีสังกัด อบจ. ได

รวมกันสรางสรรค

กิจกรรมทางดนตรี

รวมกัน 

นักเรียนในวงดนตรีสังกัด

อบจ.ขอนแกน 

150 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน   19,000,000.00 เพื่อพัฒนาหองสมุดให

เปนแหลงในการสืบคน

และศึกษาหาความรู

ของนักเรียน 

หองสมุดโรงเรียนในสังกัด 

151 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ

โรงเรียน 

  950,000.00 เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู

ภายในโรงเรียนใหเอื้อ

ตอการจัดการเรียนการ

สอน 

แหลงเรียนรูของโรงเรียนใน

สังกัด 

152 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการซอมแซมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ 

  3,800,000.00 เพื่อซอมแซมอาคาร

เรียนและอาคาร

ประกอบ 

โรงเรียนในสังกัด 
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153 การพัฒนา

การศึกษา 

จัดซ้ือครุภัณฑเคร่ืองเลนสงเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวยั เพื่อพัฒนา

คุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ขอนแกน 

  23,000,000.00 เพื่อสงเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย และพัฒนา

คุณภาพศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดอปท.ในเขต

จังหวัดขอนแกน 

เคร่ืองเลนสงเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย และพัฒนา

คุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัด อบจ.ขอนแกนจาํนวน 

44 ชุด 

154 การพัฒนา

การศึกษา 

จัดซ้ือครุภัณฑหอง E-Classroom เพื่อ

พัฒนาคุณภาพศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขต

จังหวัดขอนแกน 

  4,000,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย

การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตาม

อัธยาศัยในเขตจังหวัด

ขอนแกน 

ครุภัณฑหอง E-Classroom 

จํานวน8 ชุด 

155 การพัฒนา

การศึกษา 

จัดซ้ือครุภัณฑหอง E-Classroom 

สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อ

พัฒนาคุณภาพศูนยเด็กเล็กสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชอน

แกน 

  9,962,000.00 เพื่อสงเสริมและ

พัฒนาการเด็กปฐมวยั 

และพัฒนาคุณภาพศูนย

พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

อปท.ในเขตจังหวัด

ขอนแกน 

ครุภัณฑหองE-Classroom 

จํานวน21 ชุด 

156 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความ

เปนเลิศทางวิชาการขององคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน 

  12,000,000.00 เพ่ือสงเสริมคุณภาพและ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัดอบจ.ขอนแกนและ 

สพม. 25 

นักเรียนชั้น ม. 6 ในสังกัด 

สพม. 25 และสังกัด อบจ.

ขอนแกน จํานวนไมนอยกวา

3,000 คน 

157 การพัฒนา

การศึกษา 

คาใชจายในการสงเสริมการศึกษา   1,500,000.00 เพื่อสงเสริมการศึกษา

ทั้งในและนอกระบบ 

ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

158 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการเขารวมคายฝกอบรมพัฒนา

เด็กและเยาวชน ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  50,000.00 เพื่อพัฒนาทักษะดาน

วิชาการของนักเรียน

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นักเรียนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไมนอย

กวา2,000 คน 

159 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ    250,000.00 เพื่อพัฒนาการจัด

การศึกษาพิเศษเรียน

รวม 

โรงเรียนในสังกัด 

160 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กจังหวัดขอนแกน 

  1,000,000.00 เพื่อสงเสริมคุณภาพ

และพัฒนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กใหมีศักยภาพ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัด

ขอนแกน 

161 การพัฒนา

การศึกษา 

วัสดุเคร่ืองแตงกายนักเรียนเคร่ืองเขียน 

หนังสือและแบบเรียนเสริมทักษะ  

  15,000,000.00 เพื่อจัดหาวัสดุเคร่ือง

แตงกายนักเรียน เคร่ือง

เขียน หนังสือและ

แบบเรียนเสริมทักษะ 

วัสดุเคร่ืองแตงกายนักเรียน 

เคร่ืองเขียน หนังสือและ

แบบเรียนเสริมทักษะ 

162 การพัฒนา

การศึกษา 

จัดซ้ืออุปกรณดนตรีดุริยางคโรงเรียนพู

วัดพิทยาคม อ.อุบลรัตน 

  100,000.00 เพื่อจัดหาอปุกรณดนตรี

ดุริยางค 

อุปกรณดนตรีดุริยางค 
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163 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการอบรมพัฒนายกระดับคุณภาพ

นักเรียนอําเภอชุมแพ ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

  2,000,000.00 เพื่อสงเสริมคุณภาพ

และยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของนักเรียน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 

สถานศึกษาในพื้นทีอ่ําเภอ

ชุมแพ 

164 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการจัดงาน มหกรรมหนังสือภาค

อีสาน คร้ังที่ 5  I-SAN BOOK FAIR 

2017 (อุดหนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน) 

  300,000.00 เพื่อกระตุนและสราง

วัฒนธรรมอีสานสูสังคม

รักการอานและเปนการ

เผยแพรความรูสูกลุม

นักเรียนนักศึกษา และ

ผูสนใจทั่วไปในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จัดนิทรรศการสงเสริมการ

เรียนรู การอบรมสัมมนา

วิชาการ  

165 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดาน

ศิลปะ ดนตรี กีฬา วิชาการ (อุดหนุน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1) 

  3,500,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม

สรางสรรคใหนักเรียน

แสดงความสามารถที่

เปนเลิศดานวิชาการ 

กีฬา ศิลปะ ดนตรี การ

แสดง ส่ิงประดิษฐ 

จัดกิจกรรมสรางสรรคให

นักเรียนแสดงความสามารถ

ที่เปนเลิศดานวิชาการ กีฬา 

ศิลปะ ดนตรี การแสดง 

ส่ิงประดิษฐ 

166 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดาน

ศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกนเขต 2) 

  1,000,000.00 เพื่อพัฒนาและสงเสริม

ศักยภาพนักเรียนในเขต

พื้นที่การศึกษาทุกระดับ

ในดานศิลปะ ดนตรี 

กีฬา และวิชาการ 

 จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

ศักยภาพนักเรียนในเขตพื้นที่

การศึกษาทกุระดับในดาน

ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ

วิชาการ 

167 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดาน

ศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ 

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกนเขต 3) 

  1,800,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม

สรางสรรคใหนักเรียน

แสดงความสามารถที่

เปนเลิศดานวิชาการ 

กีฬา ศิลปะ ดนตรี 

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

ศักยภาพนักเรียนในเขตพื้นที่

การศึกษาทกุระดับในดาน

ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ

วิชาการ 

168 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดาน

ศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ 

(อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกนเขต 4) 

  1,000,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม

สรางสรรคใหนักเรียน

แสดงความสามารถที่

เปนเลิศดานวิชาการ 

กีฬา ศิลปะ ดนตรี 

จัดกิจกรรมสรางสรรคให

นักเรียนแสดงความสามารถ

ที่เปนเลิศดานวิชาการ กีฬา 

ศิลปะ ดนตรี 

169 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสงเสริมกิจกรรม "ลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู" สูชุมชนเขมแข็ง(อุดหนุน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 4) 

  1,000,000.00 เพื่อใหมีกิจกรรมที่

หลากหลายสอดคลอง

กับบริบทของชุมชน

ทองถิ่น 

กิจกรรมที่หลากหลาย

สอดคลองกับบริบทของ

ชุมชนทองถิ่น 
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170 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการซิโกนอย เดินตามรอย เกยีรติ

ศักด์ิ  เสนาเมือง (อุดหนุนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 4) 

  100,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม

เสริมทักษะและ

ความเปนเลิศดาน

กีฬาเปนการสราง

ภูมิคุมกันทางดาน

สุขภาพพลานามยั

ที่สมบูรณแข็งแรง

ใหกับนักเรียน 

จัดกิจกรรมเสริมทักษะและความ

เปนเลิศดานกีฬาเปนการสราง

ภูมิคุมกันทางดานสุขภาพ

พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรงใหกับ

นักเรียน 

171 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน ดาน

ศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ(อุดหนุน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5) 

  1,500,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม

สรางสรรคให

นักเรียนแสดง

ความสามารถที่

เปนเลิศดาน

วิชาการ กีฬา 

ศิลปะ ดนตรี 

กิจกรรมสรางสรรคใหนักเรียน

แสดงความสามารถที่เปนเลิศดาน

วิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี 

172 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดาน

ศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ(อุดหนนุ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

ขอนแกน เขต 25) 

  1,950,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม

สรางสรรคให

นักเรียนแสดง

ความสามารถที่

เปนเลิศดาน

วิชาการ กีฬา 

ศิลปะ ดนตรี 

จัดกิจกรรมสรางสรรคใหนักเรียน

แสดงความสามารถที่เปนเลิศดาน

วิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี 

173 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสนับสนุนและพัฒนาการเรียน

การสอนชุมนุมศิลปะดนตรีเพื่อการ

บริการโรงเรียนเวียงวงกตอ.เวยีงเกา จ.

ขอนแกน (อุดหนุนสํานกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาขอนแกน เขต 25) 

  500,000.00 เพื่อเปนการ

สงเสริมใหนักเรียน

มีจิตใจออนโอน มี

จินตนาการ และมี

ความคิด

สรางสรรค

กอใหเกิดการ

พัฒนาดานสมอง 

โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 

174 การพัฒนา

การศึกษา 

พัฒนาตนแบบนักจัดกิจกรรม

วิทยาศาสตรนอย (อุดหนุนศูนย

วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาขอนแกน) 

  500,000.00 เพื่อสงเสริมให

นักเรียนไดรับ

ความรูและเกิด

ทักษะการจัด

กิจกรรมดาน

วิทยาศาสตร 

นักเรียนในสังกัดอบจ.ขอนแกน 

จํานวน100 คน 

175 การพัฒนา

การศึกษา 

เด็กดีนักวิทยฯ สนุกคิดสรางสรรค

มหัศจรรยเด็กไทยสรางชาติ(อุดหนุนศูนย

วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาขอนแกน) 

  100,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็ก

และเยาวชนได

แสดงออกทั้งใน

ดานความรู 

ความสามารถ และ

นันทนาการ 

เด็กและเยาวชนทั้งในและนอก

ระบบโรงเรียนตลอดจนผูปกครอง

เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา5,000 

คน  
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176 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการจุดประกายความคิด สราง

นักวิทยาศาสตรไทย ประจําป 2560 

(อุดหนุนศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา

ขอนแกน) 

  100,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม

เทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลา

เจาอยูหวัรัชกาลที่ 

4 พระบิดาแหง

วิทยาศาสตรไทย 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ทั่วไป รวมกจิกรรม 12,000 คน 

177 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183-บาน

โคกแปะ ม.12 ต.โคกสี อ.เมือง จ.

ขอนแกน 

  1,805,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

178 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานโพธิ์ชยั 

ม.7-บานโนนสวรรค ม.6 ต.พระลับ-ถนน

ศรีจันทร อ.เมือง จ.ขอนแกน 

  195,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

179 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองไผ ม.14 ต.ศิลา-เขตเทศบาล

นครขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 

  7,400,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

180 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายแยก

ถนนลาดยาง(สาย บ.ลาดนาเพียง-บ.

หนองเซียงซุย) ต.สาวะถี อ.เมือง-บาน

โสกแต ม.7,8 ต.ปาหวายนั่ง อ.บานฝาง 

จ.ขอนแกน 

  480,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

181 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

เพี้ยฟาน ม.13 ต.สาวะถ ีอ.เมือง-บาน

หนองเซียงซุย ม.4,5,9 ต.ปาหวายนั่ง อ.

บานฝาง จ.ขอนแกน 

  480,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

182 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

โนนรัง ม.11,16 ต.สาวะถ ีอ.เมือง-บาน

ปาหวายนั่ง ม.1,2 ต.ปาหวายนั่ง อ.บาน

ฝาง จ.ขอนแกน 

  480,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

183 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบานหนิ

ขาว ม.15 ต.สาวะถ-ีทางหลวงชนบท

(สาย บ.โนนรัง -บ.ปาหวายนั่ง) อ.เมือง 

จ.ขอนแกน 

  480,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 
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184 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

โนนกู ม.5,24 ต.สาวะถ-ีบานโคกกวาง ม.

1,10 ต.โคกงาม อ.บานฝาง จ.ขอนแกน 

  480,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

185 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายแยก

ทางหลวงชนบท หมายเลข 2009-บาน

สาวะถ ีม.6 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.

ขอนแกน 

  480,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

186 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

มวงโป ม.4,23 ต.สาวะถ ีอ.เมือง-อ.บาน

ฝาง จ.ขอนแกน 

  480,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

187 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

หนองกุง ม.8,18 ต.บานทุม อ.เมือง-อ.

บานฝาง จ.ขอนแกน 

  393,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

188 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบานกดุ

นางทุย ม.9 ต.บานทุม-ต.สาวะถี อ.เมือง 

จ.ขอนแกน 

  456,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

189 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

หนองกอย ม.3,9 ต.แดงใหญ-ถนน

โคลัมโบ อ.เมือง จ.ขอนแกน 

  480,000.00 รอยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไมนอย

กวา 60 

เสนทางคมนาคม 

190 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายแยก

ทางหลวงชนบท หมายเลข 2009-บาน

โนนตุน ม.12 ต.สาวะถ ีอ.เมือง จ.

ขอนแกน 

  480,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

191 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

หนองปง ม.10 ต.สาวะถ-ีทางหลวง

ชนบทหมายเลข 2009 อ.เมือง จ.

ขอนแกน 

  455,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

192 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

หนองปง ม.18 ต.สาวะถ-ีบานหนองปอ 

ม.2,19 ต.บานคอ อ.เมือง จ.ขอนแกน 

  480,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

193 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบานง้ิว 

ม.19 ต.สาวะถ-ีต.บานคอ อ.เมือง จ.

ขอนแกน 

  443,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 
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194 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

หนองเม็ก ม.3 ต.สาวะถี อ.เมือง-บาน

โคกใหญ ม.8,10 ต.บานฝาง อ.บานฝาง 

จ.ขอนแกน 

  480,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

195 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

แดงนอย ม.6,16,7,17 ต.บานทุม-บาน

คอ ม.10 ต.บานเหลา อ.บานฝาง จ.

ขอนแกน 

  480,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

196 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบานทุม 

ม.2 ต.บานทุม-บานแดงใหญ ม.1,2 ต.

แดงใหญ อ.เมือง จ.ขอนแกน 

  393,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

197 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

แดงใหญ ม.1 ต.แดงใหญ-ถนนโคลัมโบ 

อ.เมือง จ.ขอนแกน 

  480,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

198 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

โนนสวรรค ม.6 ต.แดงใหญ-ทางหลวง

แผนดินหมายเลข 230 อ.เมือง จ.

ขอนแกน 

  480,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

199 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานโนนลาน ม.2 ต.นาเพียง-บานหินต้ัง 

ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 

  475,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

200 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานหนองหวา ม.6 ต.หนองเสาเลา-บาน

สัมพันธ ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 

  490,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

201 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวดั

ปาโพธิ์ทอง ต.หนองไผ-ถนนสายชุมแพ-สี

ชมพู อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 

  490,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

202 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานโนนงาม ม.15 ต.นาเพียง-โรงเรียน

จตุรมิตร ถนนมะลิวัลย อ.ชุมแพ จ.

ขอนแกน 

  475,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

203 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานหินต้ัง ม.9 ต.โนนอุดม-บานโนนงาม 

ม.15 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 

  475,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 
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204 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานโนนสะอาด ม.7 ต.หนองไผ-เทศบาล

ตําบลนาจาน อ.สีชมพ ูจ.ขอนแกน 

  450,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

205 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานโนนศิลา ม.9 ต.ขัวเรียง-ถนนมะลิ

วัลย อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 

  450,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

206 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานโนนศิลา ม.9 ต.ขัวเรียง-ถนนมะลิ

วัลย บานหอย ม.2 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ 

จ.ขอนแกน 

  435,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

207 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก บานโคก

งาม ม.3 ต.หนองเขียด-บานอีเปาะ ม.3 

ต.นาหนองทุม อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 

  317,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

208 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

หนองหวา ม.7 ต.หนองเขียด-ทางหลวง

ชนบท ขก 3026 อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 

  843,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

209 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก บานโปง

แหง ม.5 ต.วังหินลาด-ต.หนองไผ อ.ชุม

แพ จ.ขอนแกน 

  310,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

210 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก บาน

สระแกว ม.10 ต.นาหนองทุม อ.ชุมแพ-

ต.หวยมวง อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน 

  325,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

211 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานโคก

กลาง ม.8 ต.วังชัย-ต.พังทุย อ.น้ําพอง จ.

ขอนแกน 

  481,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

212 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เค

พซีล บานคําแกนคูณ ม.12 ต.มวงหวาน-

ต.วังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 

  962,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

213 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคํา

บง ม.11 ต.สะอาด-บานหนองหารจาง ม.

8 ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 

  483,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 
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214 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนา

ศรี ม.12 ต.สะอาด อ.น้ําพอง-ต.นาคํา อ.

อุบลรัตน จ.ขอนแกน 

  477,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

215 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปน

น้ําใจ ม.11 ต.มวงหวาน อ.น้าํพองจังหวดั

ขอนแกน -ถนนสายน้ําพอง อุบลรัตน

(2109) จ.ขอนแกน 

  469,000.00        เพื่อให

ราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

216 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

หนองออ ม.5 ต.สะอาด อ.น้าํพอง จ.

ขอนแกน-ถนนสายน้ําพอง อุบลรัตน

(4003) 

  455,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

217 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

โคกกลาง ม.12 ต.วังชัย-บานนาเรียง ม.5 

ต.หนองกุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 

  472,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

218 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

โคกสูง ม.17 ต.น้ําพอง-บานคํามวง ม.2 

ต.คํามวง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน 

  464,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

219 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบวั

ใหญ ม.4 บานอุบล ม.3 บานรักชาติ ม.

2,16 ต.บัวใหญ อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน-

ถนนสายน้ําพองพระธาตุขามแกน 

(4007) 

  1,576,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

220 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

โนนเชือก ม.7 ต.บานขาม-บานบึงเปง ม.

9 ต.ทากระเสริม อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 

  714,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

221 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางทอเหล่ียมขามลําหวยเสียว บาน

โคกใหญ ม.9 ต.บัวเงิน อ.น้ําพอง-ต.บาน

ฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแกน 

  318,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

222 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางทอเหล่ียมขามลําหวยเสียว บาน

หัวบึง ม.3,11 ต.พังทุย-บานนาเรียง ม.

5,9 ต.หนองกุง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 

  1,775,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 
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223 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางทอลอดเหล่ียม คสล.ขามลําหวย

ทรายขาว บานหวยทรายขาว ม.7 ต.วัง

เพิ่ม-ต.สีชมพู อ.สีชมพ ูจ.ขอนแกน 

  480,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

224 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

ปาน ม.8 ต.สีชมพู-ต.บริบูรณ อ.สีชมพู 

จ.ขอนแกน 

  500,000.00        เพื่อให

ราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

225 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานสวน

สวรรค ม.3 ต.บานใหม-ต.ภูหาน อ.สี

ชมพู จ.ขอนแกน 

  432,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

226 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานทุง

เชือก ม.4 ต.ภูหาน-ต.บานใหม อ.สีชมพ ู

จ.ขอนแกน 

  487,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

227 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานสวน

สวรรค ม.3 ต.บานใหม-ต.หนองแดง อ.สี

ชมพู จ.ขอนแกน 

  483,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

228 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานโคก

จักจั่น ม.5 ต.หนองแดง-ต.บานใหม อ.สี

ชมพู จ.ขอนแกน 

  485,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

229 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานโพธิ์ชยั 

ม.10 ต.หนองแดง-ต.บานใหม อ.สีชมพ ู

จ.ขอนแกน 

  455,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

230 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานศรีอุบล 

ม.5 ต.บานใหม-ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  370,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

231 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานใหม

สามัคคี ม.1 ต.บานใหม-ต.ดงลาน อ.สี

ชมพู จ.ขอนแกน 

  349,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

232 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานใหม

สามัคคี ม.1 ต.บานใหม-ต.วังเพิ่ม อ.สี

ชมพู จ.ขอนแกน 

  485,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 
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233 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานหนอง

ขี้ควาย ม.4 ต.ซํายาง-ต.ภูหาน อ.สีชมพ ู

จ.ขอนแกน 

  435,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

234 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานหนอง

ขี้ควาย ม.4 ต.ซํายาง-ต.นาจาน อ.สีชมพู 

จ.ขอนแกน 

  422,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

235 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก บานโนน

งาม ม.3 ต.ภูหาน-ต.ซํายาง อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  239,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

236 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก บานวัง

โพน ม.6 ต.นาจาน อ.สีชมพ ูจ.ขอนแกน 

เชื่อมทางหลวงแผนดินสายชุมแพ-อุดร 

  418,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

237 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานนาอุดม 

ม.4 ต.ดงลาน-ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  411,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

238 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานสวน

สวรรค ม.3 ต.บานใหม-ต.ดงลาน อ.สี

ชมพู จ.ขอนแกน 

  432,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

239 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานนาอุดม 

ม.4 ต.ดงลาน-ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  404,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

240 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานตาด ม.

5 ต.ซํายาง-ต.บานใหม อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  308,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

241 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานหนอง

ขี้ควาย ม.4 ต.ซํายาง อ.สีชมพ-ูเขตตําบล

หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน (ชวงที่ 

2) 

  353,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

242 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานตาด ม.

5 ต.ซํายาง-ต.ภูหาน อ.สีชมพ ูจ.

ขอนแกน 

  432,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
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วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

243 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานทา ม.2 ต.หนองเม็ก อ.หนองสอง

หอง - เขต ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.

ขอนแกน 

  1,194,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

244 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานตะกัว่ปา ม.1 ต.ตะกั่วปา อ.หนอง

สองหอง จ.ขอนแกน-เขต อ.บานใหมไชย

พจน จ.บุรีรัมย 

  752,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

245 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานเปาะ ม.12 ต.หนองสองหอง-ทาง

หลวงทองถิ่น สาย ขก 3037 หนองสอง

หอง-กุดหอยกาบ อ.หนองสองหอง จ.

ขอนแกน 

  434,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

246 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานโนนจอมศรี ม.6 ต.หนองไผลอม-

บานสระขาม ม.6 ต.ตะกั่วปา อ.หนอง

สองหอง จ.ขอนแกน 

  720,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

247 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางทอเหล่ียม คสล.ขามลําหวยนอย

ตอนบน บานหนองแสง ม.2 ต.ดอนดู-

บานปอแดง ต.คึมชาด อ.หนองสองหอง 

จ.ขอนแกน 

  420,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

248 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางทอเหล่ียม คสล.ขามลําหวยนอย 

บานหนองแวงนอย ม.8 ต.ดอนด่ัง-ต.

ดอนดู อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 

  432,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

249 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนสําหรับใหน้าํลนผาน คสล.

ขามลําหวยผักหนาม บานศุภชยั ม.5 ต.คึ

มชาด-เขต ต.ดอนด่ัง อ.หนองสองหอง จ.

ขอนแกน 

  712,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

250 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนสําหรับใหน้าํลนผาน คสล.

ขามลําหวยเสือเฒา บานหนองหญาขาว 

ม.4 ต.หันโจด-เขต ต.โนนธาตุ อ.หนอง

สองหอง จ.ขอนแกน 

  623,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

251 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนสําหรับใหน้าํลนผาน คสล.

ขามลําหวยอีสานเขียว บานเลา ม.7 ต.

ตะกั่วปา-เขต ต.หนองไผลอม อ.หนอง

สองหอง จ.ขอนแกน 

  623,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 
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252 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนสําหรับใหน้าํลนผาน คสล.

ขามลําหวยวังขาเค บานสําโรง ม.1 ต.

สําโรง-เขต ต.หนองเม็ก อ.หนองสองหอง 

จ.ขอนแกน 

  885,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

253 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

จากทางหลวงหมายเลข 207-บานตําแย 

ม.2 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

254 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

จากเทศบาลเมืองเมืองพล-บานทาหลวง 

ม.4 ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

255 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

จากบานโนนขา ม.5 ต.โนนขา-บานโจ

ดนอย ม.3 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.

ขอนแกน 

  300,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

256 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

จากบานโนนขา ม.5 ต.โนนขา อ.พล จ.

ขอนแกน เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2246 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

257 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเล็ก สายจาก

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 -บานโนน

ฝาย ม.9 ต.โนนขา อ.พล จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

258 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

จากบานหันนอย ม.10 ต.หนองแวงโสก

พระ-บานหนองแวงแอก ม.4 ต.โนนขา 

อ.พล จ.ขอนแกน 

  429,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

259 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

จากบานทับบา ม.3 ต.เมืองพล อ.พล จ.

ขอนแกน เชื่อมกับทางหลวงชนบทสาย

บานตําแย-โนนกอก 

  384,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

260 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก

บานหนองมะเขือ ม.1 ต.หนองมะเขือ-

บานหวยโจด ม.1 ต.โนนขา อ.พล จ.

ขอนแกน 

  450,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 
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261 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

จากทางหลวงแผนดินหมายเลข 2246-

บานหนองแวงใน ม.9 ต.หนองมะเขือ อ.

พล จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

262 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

จากบานหนองแวงนอก ม.2 ต.หนอง

มะเขือ-บานศรีกระดานพล ม.1 ต.ลอม

คอม อ.พล จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

263 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

จากบานโจดนอย ม.3 ต.หนองมะเขือ-

บานศรีกระดานพล ม.1 ต.ลอมคอม อ.

พล จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

264 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

จากบานหนองแวง ม.3 ต.โจดหนองแก-

บานโนนสะอาด ม.6 ต.เกาง้ิว อ.พล จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

265 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

จากบานหนองบวันอย ม.8 ต.โสกนกเต็น 

อ.พล-ต.หนองเม็ก อ.หนองสองหอง จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

266 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

จากบานกลาง ม.9 ต.โสกนกเต็น อ.พล 

จ.ขอนแกน เชื่อมกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 207 

  336,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

267 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

จากบานหญาคา ม.5 ต.เมืองพล-บาน

หนองแวงแอก ม.4 ต.โนนขา อ.พล จ.

ขอนแกน 

  500,000.00        เพื่อให

ราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

268 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

หนองเจาเมือง ม.6 ต.แคนเหนือ-บาน

หนองสรางเอี่ยน ม.8 ต.ปาปอ อ.บานไผ 

จ.ขอนแกน 

  1,300,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

269 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมเสริมผิวถนนลาดยางสาย ขก ถ 

10050 บานหนองโน-บานทุงใหญ (ชวง

บานหนองโน-บานฝาง)ต.หนองโน อ.

กระนวน จ.ขอนแกน 

  2,000,000.00        เพื่อให

ราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

 

เสนทางคมนาคม 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

270 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

โคกสะอาด ม.10 ต.หวยโจด-บานเวยีง

แกว ม.2 ต.หนองกุงใหญ อ.กระนวน จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

271 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

หวยโจด ม.3,11 ต.หวยโจด-บานเวยีง

แกว ม.2 ต.หนองกุงใหญ อ.กระนวน จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

272 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายฟารมไก-

โคกแคบ บานศรีชุมพร ม.9 ต.ละหานนา 

อ.แวงนอย จ.ขอนแกน 

  498,000.00        เพื่อให

ราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

273 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบาน

หนองดู ม.4 ต.ละหานนา อ.แวงนอย จ.

ขอนแกน-แมน้ําชีเขตติดตออําเภอคอน

สวรรค จ.ชัยภูม ิ

  499,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

274 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบานโคก

สงา ม.6 ต.ทางขวาง อ.แวงนอย จ.

ขอนแกน-บานเหล่ิงหิน อ.บัวลาย จ.

นครราชสีมา 

  497,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

275 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

โนนเขวา ม.10 ต.ทานางแนว อ.แวงนอย 

จ.ขอนแกน-แมน้ําชี-ทางหลวงแผนดิน

สาย 2233 

  498,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

276 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายสาม

แยกวัดบานหนองกุง ม.6 ต.ทานางแนว-

ถนนสายบานหนองบัวเลิง-อ.แวงนอย จ.

ขอนแกน 

  498,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

277 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สาย

โรงเรียนชุมชนทานางแนว-บานหนอง

สะแบง สามแยกวัดบานหนองกุง ม.6 -

ถนนสายบานหนองบัวเลิง-อ.แวงนอย จ.

ขอนแกน 

  499,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

278 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายขาง 

อบต.ทานางแนว-บานโนนขา-แมน้ําชี อ.

แวงนอย จ.ขอนแกน 

  498,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
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วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

279 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายปาชา

เกา บานทานางแนว ม.9-บานหนอง

บัวเลิง ต.ทานางแนว อ.แวงนอย จ.

ขอนแกน 

  499,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

280 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายสระ

ส่ีเหล่ียม-ลําหวยหลุงจาน เชื่อม ต.โนน

สําราญ อ.แกงสนามนาง จ.นครราชสีมา 

  499,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

281 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานโนนสะอาด ม.3 ต.ทาวัด อ.แวงนอย 

จ.ขอนแกน-บานโนนไท-ต.โนนสําราญ อ.

แกงสนามนาง จ.นครราชสีมา 

  498,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

282 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายหลัง

โรงเรียนบานปาเปง  ม.8 ต.แวงนอย-

บานโคกใหญ ม.5 ต.กานเหลือง อ.แวง

นอย จ.ขอนแกน 

  499,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

283 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานโนน

สัมพันธ ม.15 ต.หนองแปน-ต.โพนเพ็ก 

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

284 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานโนน

สัมพันธ ม.15 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี-

อ.พระยืน จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

285 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานโนน

สัมพันธ ม.15 อ.มัญจาคีรี- ทช.ขก. 4008 

จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

286 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานโนน

สัมพันธ ม.15 อ.มัญจาคีรี-อ.บานแฮด จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

287 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรับ บานนาจาน 

ม.6 ต.หนองแปน-ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี 

จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

288 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานนาจาน 

ม.2 ต.หนองแปน-ทช. ขก. 4008 จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 
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289 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานนาจาน 

ม.6 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี- อ.พระยนื 

จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

290 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานนาจาน 

ม.6 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี-ทล.2062 

จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

291 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานหนอง

ไห ม.1 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี - ทช. 

ขก. 4008 จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

292 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานหนอง

ไห ม.1 ต.หนองแปน-ต.โพนเพ็ก อ.

มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

293 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานหนอง

บัว ม.4 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี-อ.

ชนบท จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

294 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานดอนพนั

ชาติ ม.3 ต.หนองแปน-ต.ทาศาลา อ.

มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

295 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานหนอง

ขาม ม.11 ต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี-อ.โคก

โพธิ์ไชย จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

296 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานหนอง

หญาปลอง ม.9 ต.โพนเพ็ก- ต.คําแคน อ.

มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

297 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานหนอง

หญาปลอง ม.9 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี-

อ.พระยืน จ.ขอนแกน 

  394,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

298 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวงั

กกแกว ม.9 ต.วังสวาบ-ต.นาฝาย อ.ภูผา

มาน จ.ขอนแกน 

  2,990,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 
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299 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

สองคอน ม.3 ต.นาฝาย-ต.วังสวาบ อ.ภู

ผามาน จ.ขอนแกน 

  3,996,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

300 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

หวยมวง ม.3 ต.หวยมวง อ.ภูผามาน-อ.

ชุมแพ จ.ขอนแกน 

  1,219,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

301 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

โนนสะอาด ม.4 ต.หวยมวง-ต.ภูผามาน 

อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน ชวงที่ 2 

  1,842,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

302 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปา

กลวย ม.5,6 ต.โนนคอม - ต.ภูผามาน อ.

ภูผามาน จ.ขอนแกน ชวงที่  2 

  480,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

303 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

โนนคอม ม.1 ต.โนนคอม-เทศบาลตําบล

ภูผามาน อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน ชวงที ่

2 

  473,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

304 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานหนอง

ทุงมน ม.5 ต.ขามปอม-ต.พระยืน อ.พระ

ยืน จ.ขอนแกน 

  500,000.00        เพื่อให

ราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

305 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง แยกทาง

หลวงสายขอนแกน-ชัยภูม-ิบานโนนบอ 

ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

306 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

หวยไรใต ม.1 ต.โนนพะยอม-บานกุดเพีย

ขอม ม.1 ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.

ขอนแกน 

  492,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

307 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนั

แฮด ม.2 ต.บานแทน อ.ชนบท-เขต ต.

โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน 

  492,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 
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308 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคุม

นอย ม.3 ต.ชนบท อ.ชนบท เชื่อมถนน

สาย อ.แวงใหญ-อ.ชนบท จ.ขอนแกน 

  494,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

309 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานหนอง

ยายเกล้ียง ม.5 ต.วังแสง อ.ชนบท-เขต 

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน 

  495,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

310 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานวังแสง 

ม.1 ต.วังแสง-บานหนองเตานอย ม.7 ต.

โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแกน 

  495,000.00        เพื่อให

ราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

311 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานกุดเพยี

ขอม ม.1,2 ต.กุดเพียขอม-เขต ต.ชนบท 

อ.ชนบท จ.ขอนแกน 

  495,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

312 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานนาขาม

เปย ม.8 ต.ชนบท อ.ชนบท - เขต ต.

เมืองเพีย อ.บานไผ จ.ขอนแกน 

  495,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

313 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานคุมโนน

สะอาด ม.12 ต.ชนบท อ.ชนบท - เขต ต.

เมืองเพีย อ.บานไผ จ.ขอนแกน 

  495,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

314 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานโคก

พระ ม.4 ต.วังแสง อ.ชนบท-เขต อ.โคก

โพธิ์ไชย จ.ขอนแกน 

  495,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

315 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานกุดเพยี

ขอม ม.1,2 ต.กุดเพียขอม - เขต ต.วัง

แสง อ.ชนบท จ.ขอนแกน 

  495,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

316 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานโนน

พะยอม ม.6 ต.โนนพะยอม-เขต ต.วังแสง 

อ.ชนบท จ.ขอนแกน 

  495,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

317 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานนา

ดอกไม ม.9 ต.ชนบท-บานหวยคอ ม.3 ต.

โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแกน 

  495,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 
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318 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานดอนขา 

ม.7 ต.ชนบท-เขต ต.กุดเพียขอม อ.

ชนบท จ.ขอนแกน 

  495,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

319 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนดินเพื่อกั้นแนวเขต (ชวงที่ 

2) สายบานสะอาด ม.4,5 บานนาหัวหมอ 

ม.7,15 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 

2133 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคํา จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

320 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปา

มวง ม.9 ต.โคกสําราญ-ต.บานแฮด อ.

บานแฮด จ.ขอนแกน 

  1,212,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

321 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

แฮด ม.1 ต.บานแฮด-บานหวยมวง ม.5 

ต.หนองแซง อ.บานแฮด จ.ขอนแกน 

  1,000,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

322 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

โนนทัน ม.8 ต.โนนสมบูรณ-บานวังหวา 

ม.8,11 ต.บานแฮด อ.บานแฮด จ.

ขอนแกน 

  1,000,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

323 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

หนองผักตบ ม.5 ต.โนนสมบูรณ-บาน

ขามเปย ม.5 ต.บานแฮด อ.บานแฮด จ.

ขอนแกน 

  1,000,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

324 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

สวางพัฒนา ม.4 - บานขามปอม ม.2 ต.

หนองแซง อ.บานแฮด - อ.บานไผ จ.

ขอนแกน 

  498,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

325 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

แฮด ม.2 ต.บานแฮด-บานโนนพันชาติ ม.

10 ต.โคกสําราญ อ.บานแฮด จ.ขอนแกน 

  498,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

326 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

สวางพัฒนา ม.4 - บานหนองเตา ม.3 ต.

หนองแซง-ต.บานแฮด อ.บานแฮด จ.

ขอนแกน 

  498,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 
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327 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

หนองเกี่ยว ม.3 - บานหนองหัวชาง ม.8 

ต.โคกสําราญ-ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 2 อ.บานแฮด จ.ขอนแกน 

  498,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

328 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

ขามเปย ม.5 ต.บานแฮด-บานโนนพัน

ชาติ ม.10 ต.โคกสําราญ อ.บานแฮด จ.

ขอนแกน 

  498,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

329 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

หนองมะเขือ ม.2 ต.โคกสําราญ-ต.บาน

แฮด อ.บานแฮด จ.ขอนแกน 

  498,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

330 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบาน

หางขาว ม.7 ต.บานหัน-ทางหลวงสาย 

ขก 3018 อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน 

  488,000.00 เพ่ือใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

331 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบาน

เปอยใหญ ม. 2 ต.เปอยใหญ อ.โนนศิลา 

- เขต ต.ชนบท  อ.ชนบท จ.ขอนแกน 

  296,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

332 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบาน

หนองหวา ม.5 ต.โนนแดง อ.โนนศิลา - 

เขต ต.หัวหนอง อ.บานไผ จ.ขอนแกน 

  494,000.00 เพ่ือใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

333 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกสายบาน

หัวฝาย ม.6 ต.เปอยใหญ-ทางหลวงสาย

เปอยใหญ-โนนแดง อ.โนนศิลา  จ.

ขอนแกน 

  384,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

334 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก สายบาน

หนองไฮ ม.3 ต.บานหัน-ทางหลวงสาย 

ขก 2102 อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน ชวงที่ 

2 

  262,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

335 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานขอนสัก ม.4 เทศบาลตําบลโนนศิลา-

บานหลุบคา ม.7 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา 

จ.ขอนแกน 

  496,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

336 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบาน

หนองทุม ม.3 ต.โนนแดง อ.โนนศิลา- เขต ต.

หัวหนอง อ.บานไผ จ.ขอนแกน 

  496,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 
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337 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานโนนศิลา ม.1 เทศบาลตําบลโนนศิลา 

- บานหลุบคา ม.7 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา 

จ.ขอนแกน 

  496,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

338 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานหวยแคน ม.4 ต.บานหัน อ.โนนศิลา-

เขตตําบลหนองน้ําใส อ.บานไผ จ.

ขอนแกน  

  496,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

339 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานเหลาโนนคูณ ม.2 ต.โนนศิลา - บาน

โนนแดงนอย ม.2 ต.โนนแดง อ.โนนศิลา 

จ.ขอนแกน 

  496,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

340 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บานนานิคม ม.3 ต.โนนศิลา-บานโนน

แดงใหญ ม.1 ต.โนนแดง อ.โนนศิลา จ.

ขอนแกน 

  496,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

341 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

นายม ม.5 บานแหว ม.9 ต.บานโนน 

เชื่อมถนนสายบานหนองบัวนอย-บาน

กระนวน อ.ซําสูง จ.ขอนแกน 

  470,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

342 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

โพธิ์ศรี ม.3 ต.บานโนน อ.ซําสูง-บาน

หนองตูม ม.1,2 ต.หนองตูม อ.เมือง  จ.

ขอนแกน 

  470,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

343 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

โคกสูง ม.3 ต.กระนวน อ.ซําสูง เชื่อม

ถนนสายบานหนองบัวนอย-บานกระนวน 

อ.ซําสูง จ.ขอนแกน 

  469,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

344 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

หมอ ม.5 ต.คูคํา-บานโนน ม.1,2 ต.บาน

โนน อ.ซําสูง จ.ขอนแกน 

  480,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 

345 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบาน

โนน ม.1 ต.บานโนน-บานหมอคํา ม.6 ต.

คูคํา อ.ซําสูง จ.ขอนแกน 

  133,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 
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346 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโคก

กลาง ม.3 ต.คําแมด อ.ซําสูง-บานหนองกุง

ใหญ ม.1 ต.หนองกุงใหญ อ.กระนวน  จ.

ขอนแกน 

  315,000.00        เพื่อให

ราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

347 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานหนองชมภู 

ม.10 - บานโสกใหญ ม.5 ต.บานโคก อ.โคก

โพธิ์ไชย - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2284  

ต.นางาม อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

348 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลูกรัง สายบานแกงครอ ม.2 ต.

นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย-บานหัวหวย ม.12 ต.

นาขา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 

  498,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

349 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนา

จาน ม.1 ต.ซับสมบูรณ-ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 229 อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน 

  495,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

350 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน

หนองชมภู ม.10 - บานโสกใหญ ม.5 - ทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 2284 ต.บานโคก อ.

โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน 

  495,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

351 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานสง

แดง ม.4 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย เชื่อมถนน

สายบานหนองหวาย - บานหนองโน ต.กุดเคา 

อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 

  337,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

352 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายบานโนนคูณ 

ม.6 ต.บานโคก - บานซับบอน ม.7 ต.ซับ

สมบูรณ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

353 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บานโคก

สหกรณ ม.3 ต.หนองกุงธนสาร-บานทุงชมพู 

ม.1 ต.ทุงชมพู แยกโสกเสือ อบต.ทุงชมพู อ.ภู

เวียง จ.ขอนแกน 

  1,935,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

354 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ขก 

4021-แยกบานโคกสหกรณ ม.3 ต.หนองกุง

ธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 

  1,970,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

 

 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 
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355 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนหัน

โคกสูง-บานบุงแสง ม.7 (ขางโรงเรียนบาน

หนองลุมพุก) ต.นาชุมแสง อ.ภูเวยีง จ.

ขอนแกน 

  482,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

356 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบแยกถนน

สายบานหนองพลวง ม.6 ต.ทุงชมพู-ถนนสาย 

ขก.ถ. 10026 โคกสหกรณ-ทุงชมพู อ.ภเูวียง 

จ.ขอนแกน 

  1,904,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

357 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนน คสล.สายทางหลวง ขก 2038-

บานถ้ําแข ม.8 ต.สงเปอย อ.ภูเวยีง จ.

ขอนแกน 

  1,980,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

358 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายจาก

ทางหลวงดอนหันโคกสูง-บานโคกไร ม.7 ต.

สงเปอย อ.ภูเวยีง จ.ขอนแกน 

  1,986,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

359 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองดู 

ม.12 ต.ในเมือง อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน(ถ้ําผา

เกิ้ง)-อุทยานแหงชาติภูเวยีง 

  1,980,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

360 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก. 

ถ 10029-บานหนองบอน ม.9 ต.หนองกุง

ธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 

  1,521,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

361 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนอง

กุงธนสาร ม.12 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง 

จ.ขอนแกน-ทางหลวง ขก 4021 

  482,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

362 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทาง

หลวงดอนหันโคกสูง-บานหนองทุม ม.2 ต.นา

ชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 

  482,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

363 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทาง

หลวง ขก 2038 - บานหมอ ม.7 ต.เมืองเกา

พัฒนา อ.เวยีงเกา จ.ขอนแกน 

  482,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 
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364 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดินดํา 

ม.1 ต.ดินดํา - ต.หวาทอง อ.ภูเวยีง จ.

ขอนแกน 

  482,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

365 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทาง

หลวง ขก 4021- บานหัน ม.14 ต.หนองกุง

ธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 

  482,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

366 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทาง

หลวง ขก 2038 - บานอางศิลา ม.6 ต.สง

เปอย อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 

  482,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

367 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ. 

10026 (สายบานโคกสหกรณ-บานทุงชมพู)-

บานดอนเพิ่ม ม.7 ต.ทุงชมพู อ.ภูเวียง จ.

ขอนแกน 

  482,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

368 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทาง

หลวง ขก 4021-บานหนองแสง ม.3 ต.บาน

เรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 

  482,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

369 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ. 

1003 บานวังยาวใหญ ม.4 ต.นาหนองทุม อ.

ชุมแพ-ต.หวยมวง อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน 

  1,986,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

370 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมแซมถนนลาดยางบานถ้าํแข ม.8 ต.สง

เปอย อ.ภเูวียง-บานหนองเขื่อนชาง ต.โนน

ทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 

  495,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

371 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บาน

ดอนดู ม.12 ต.ในเมือง อ.เวียงเกา จ.

ขอนแกน (ถ้ําผาเกิ้ง)-อุทยานแหงชาติภูเวียง 

  495,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

372 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมแซมถนนลาดยางจากทางหลวงชนบท 

4021-บานใครนุน ม.3 ต.กุดขอนแกน อ.ภู

เวียง จ.ขอนแกน 

  495,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

373 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บานโนนสวรรค 

ม.10 ต.เมอืงเกาพัฒนา (ชวงศูนยพัฒนาเดก็เล็ก)-

บานโพธิ์ ม.3 ต.ในเมือง อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน 

  482,000.00 เพ่ือใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัย 

เสนทางคมนาคม 
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374 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง 

2038-บานสวนกลวย ม.6 ต.บานเรือ อ.ภู

เวียง จ.ขอนแกน 

  433,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

375 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานโนนสัมพันธ 

ม.15 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี - อ.ชนบท จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

376 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานหนองไห ม.1 

ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี-อ.บานแฮด จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

377 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานปาพ ุม.4 ต.

หนองแปน อ.มัญจาคีรี-ทช. ขก. 4008 จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

378 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานนาจาน ม.6 

ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี-ทช. ขก. 4008 จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

379 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานทาสวรรค ม.

7 ต.ทาศาลา-ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  499,700.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

380 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานโนนคูณ ม.4 

ต.ทาศาลา อ.มัญจาคีรี-ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2062 จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

381 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานดงเค็ง ม.5 

ต.ทาศาลา อ.มัญจาคีรี-ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2062 จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

382 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานโนนตุน ม.3 

ต.ทาศาลา อ.มัญจาคีรี-ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2062 จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

383 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานโนนตุน ม.3 

ต.ทาศลา-ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีร จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

384 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานหนองโจด ม.

7 ต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี-ทล.229 จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 
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385 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานปาผุ ม.4 ต.

สวนหมอน-ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

386 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานปาผุ ม.4 ต.

สวนหมอน อ.มัญจาคีรี-อ.พระยืน จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

387 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานปาผุ ม.4 ต.

สวนหมอน อ.มัญจาคีรี-ทล.2062 จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

388 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานเหลากกหุง 

ม.7 ต.สวนหมอน-ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

389 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานเหลากกหุง 

ม.7 ต.สวนหมอน อ.มัญจาคีรี-อ.พระยืน จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

390 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานเหลากกหุง 

ม.7 ต.สวนหมอน-ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

391 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานเหลากกหุง 

ม.7 ต.สวนหมอน-ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี 

จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

392 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานเหลากกหุง 

ม.7 ต.สวนหมอน อ.มัญจาคีรี-ทล.2062 จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

393 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานสวาง ม.8 ต.

สวนหมอน-ต.นาขา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

394 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังบานคําคันโซ ม.6 

ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี-อ.โคกโพธิ์ไชย จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

395 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกทาง

หลวงหมายเลข 12-บานโคกฟนโปง ม.21 ต.

บานเปด อ.เมือง จ.ขอนแกน 

  499,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 
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396 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบานเทพ

อํานวย ม.9 ต.โนนสมบูรณ อ.เขาสวนกวาง 

จ.ขอนแกน-ต.โพธิ์ศรีสําราญ อ.โนนสะอาด จ.

อุดรธาน ี

  224,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

397 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบานคําปากอ 

ม.3 ต.โนนสมบูรณ อ.เขาสวนกวาง จ.

ขอนแกน-ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.

อุดรธาน ี

  230,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

398 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบานแสง

สวาง ม.4 ต.นาง้ิว อ.เขาสวนกวาง-ต.ศรีสุข

สําราญ อ.อบุลรัตน จ.ขอนแกน 

  470,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

399 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบานขามปอม 

ม.6 ต.นาง้ิว อ.เขาสวนกวาง-ต.ศรีสุขสําราญ 

อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 

  470,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

400 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนสําหรับน้าํลนผาน คสล.ขามลํา

หวยเสือเตน บานปาเปอย ม.1 ต.โนนสมบูรณ 

อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน-ต.โพธิ์ศรีสําราญ 

อ.โนนสะอาด จ.อุดรธาน ี

  700,000.00 รอยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชนไมนอย

กวา 60 

เสนทางคมนาคม 

401 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางพาราเคพซีล

สายบานหนองหวา ม.7 ต.หนองเม็ก-บาน

สําโรง ม.1 ต.สําโรง อ.หนองสองหอง จ.

ขอนแกน 

  1,849,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

402 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางพาราเคพซีล 

สาย ขก 3034 ชวงบานโนนกราด ม.13 ต.

หนองสองหอง-บานดงเค็ง ม.8 ต.ดงเค็ง อ.

หนองสองหอง จ.ขอนแกน 

  963,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

403 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางพาราเคพซีล

สายแยกทางหลวง 2301-บานหนองแวงตอต้ัง 

ม.4 ต.คึมชาด อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 

  688,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

404 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

บูรณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคพซีลบาน

หนองแสง ต.นาจาน-บานหนองขี้ควาย ต.ซํา

ยาง อ.สีชมพ ูจ.ขอนแกน 

  1,980,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 
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405 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแบบเคพซีล

บานเมืองเพีย ม.2 ต.เมืองเพีย อ.บานไผ-ต.

หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 

  1,990,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

406 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมและกอสรางถนนลาดยาง

แบบเคพซีล บานดู ม.4 ต.เมืองเพีย อ.บาน

ไผ-ต.โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน 

  1,980,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

407 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยางเคพซีลบานหนองคลอง

นอย ม.8 ต.ปามะนาว อ.บานฝาง-ต.ยางคํา 

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 

  6,200,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

408 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคพซีล

สาย ขก 3037 บานหนองสองหอง-บานกุด

หอยกาบ อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 

  1,991,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

409 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนอง

คลองนอย ม.4 ต.วังหิน อ.หนองสองหอง-ต.

โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแกน 

  1,414,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

410 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางเคพซีล สาย

แยกทางหลวงทองถิ่น ขก ถ 1-0078(เปอย

นอย-หนองบัวรอง)-บานวังหิน ม.2 ต.

สระแกว อ.เปอยนอย จ.ขอนแกน 

  1,990,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

411 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปาปอ 

ม.1,2 ต.ปาปอ อ.บานไผ -ต.บานหัน อ.โนน

ศิลา จ.ขอนแกน 

  1,990,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

412 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกดุน้ํา

ใส ม.1 ต.กุดน้ําใส อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน-ทาง

หลวงแผนดิน 2109 

  4,788,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

413 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกมวง 

ม.10 ต.ศรีสุข-ต.บานใหม อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  1,980,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

414 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนนา

แพง ม.3 ต.บานลาน-บานโนนทอง ม.6 ต.หิน

ต้ัง อ.บานไผ จ.ขอนแกน 

  1,990,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

415 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยางเคพซีลบานหินต้ัง ม.7 

ต.โนนฆอง-บานโสกมวง ม.3 ต.หนองบัว อ.

บานฝาง จ.ขอนแกน 

  1,990,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

416 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บานโคกสูง 

ม.4 ต.นางาม-ต.นาขา อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  1,990,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

417 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมสรางถนนลาดยางบานหนองทุม 

ต.หัวทุง อ.พล-บานโนนสวรรค ม.3 ต.คอนฉิม 

อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน 

  1,990,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

418 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติกฯ บานโนน

น้ําผ้ึง ม.2 ต.ดงเมืองแอม-ทางหลวงชนบท 

4003 

  1,990,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

419 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมและกอสรางถนนลาดยาง

แบบเคพซีล บานแคนเหนือ ม.1 ต.แคนเหนือ 

อ.บานไผ-ต.บานหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน 

  1,829,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

420 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแบบเคพซีล

บานหนองดู ม.3 ต.ปาปอ อ.บานไผ-ต.บาน

หัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแกน 

  1,990,000.00  

 

เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

421 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคพซีล

สายวังเพิ่ม-ศูนยศิลปาชีพโสกสมกบ(ระหวาง

บานวังทอง-บานโสกหาด)  อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  1,990,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

422 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานวังหวา 

ม.6 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน-

ทางหลวงแผนดินสาย 2233 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

423 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานตลาด

นอย ม.7 ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ จ.

ขอนแกน-ทางหลวงแผนดิน 2233 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

424 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล(ผิวเรียบ) 

สายบานทุม ม.1,2 ต.บานทุม-ถนนเหลานาดี 

อ.เมือง จ.ขอนแกน 

  4,943,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

425 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบสาย ขก ถ 

10029 บานหนองกระแหลง-บานโคกไมงาม 

ม.7 (ชวงหนา ร.ร.หนองกุงธนสารโคกงาม) ต.

หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 

  1,965,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

426 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบสาย ขก ถ 

10026 บานโคกสหกรณ-บานทุงชมพู ต.ทุง

ชมพู อ.ภูเวยีง จ.ขอนแกน 

  1,510,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

427 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บานนาทุม 

ม.2 ต.เขานอย-บานโนนสูง ม.10 ต.ในเมือง 

อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน 

  1,740,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

428 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนาทุม 

ม.2-บานนาตาด ม.6 ต.เขานอย-ต.ในเมือง อ.

เวียงเกา จ.ขอนแกน 

  1,967,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

429 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบสายทาง

หลวง 2038-บานถ้ําแข ม.8 ต.สงเปอย(ชวง

หลัง ร.ร.บานถ้ําแข) อ.ภูเวยีง จ.ขอนแกน 

  1,917,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

430 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทาง

หลวงชนบท ขก 4021-บานโนนศิลา ม.6 ต.

หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 

  1,808,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

431 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทาง

หลวงชนบท ขก 4021-บานคอ ม.15 ต.กุด

ขอนแกน อ.ภูเวยีง จ.ขอนแกน 

  1,743,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

432 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทาง

หลวงชนบท ขก 4021-บานเรือ ม.2 ต.บาน

เรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 

  1,828,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

433 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบบานโคก

พัฒนา ม.2 ต.ภูเวียง-บานใหมสุขสันต ม.8 ต.

บานเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 

  1,893,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

434 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบสาย ขก ถ 

10021 บานหัน-บานโคกกลาง แยกบานหวย

บง ม.3 ต.หวาทอง อ.ภูเวยีง จ.ขอนแกน 

  1,747,000.00        เพื่อให

ราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

435 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานภู

เวียง ม.4 ต.ภูเวียง-บานหวยทราย ม.5 ต.สง

เปอย อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 

  1,882,000.00        เพื่อให

ราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

436 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแบบเคพซีล

สายบานเหมอืดแอ ม.16-วัดปาภูเม็งทอง ต.

บานเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 

  1,995,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

437 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมประผิวจราจรถนนลาดยางโดยวธิ ีCOLD 

MIX 

  5,000,000.00        เพื่อให

ราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

438 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับเกรดผิวจราจรลูกรังหรือถนนหินคลุก   4,200,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

439 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

บูรณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคพซีล สาย

บานทรายทอง ม.10 ต.วังเพิ่ม - ต.สีชมพู อ.สี

ชมพู จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

เสนทางคมนาคม 

440 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงขยายไหลถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในโรงเรียนหนองโนประชาสรรค ต.หนอง

โน อ.กระนวน จ.ขอนแกน 

  100,000.00 เพื่อใหราษฎรมีการ

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภยั 

พื้นที่ 

441 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

เสริมสรางมาตรการความปลอดภยัในสถานี

ขนสงผูโดยสาร 

  150,000.00 เพื่อเสริมสราง

ความปลอดภยั

ภายในสถานีขนสง

ผูโดยสาร 

จัดหาวัสดุอปุกรณและติดต้ัง

เคร่ืองหมายสัญญาณจราจร

อื่นๆ ใน ทั้ง 4 สถานีขนสง

ผูโดยสาร 

442 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

สงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ

ใหบริการสถานีขนสงผูโดยสาร 

  250,000.00 พัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานและ

การใหบรกิารของ

สถานีขนสงผูโดยสาร 

พัฒนาประสิทธภิาพบุคลากรที่

ใหบริการของสถานีขนสงฯ ทั้ง 

4 สถาน ี

443 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

สัมมนาการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานี

ขนสงผูโดยสาร 

  150,000.00 เพ่ือสงเสริมการมี

สวนรวมของ

ผูประกอบการ และ

ประชาชนในการ

พัฒนาสถานีขนสง 

ผูประกอบการภายในสถานี

ขนสงผูโดยสาร 4 สถาน ี

444 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

จัดระบบจราจรภายในสถานีขนสงผูโดยสาร   200,000.00 ติดตั้งและซอมแซม

เครื่องหมายสัญญาณ

จราจร ปายเตือน 

ปายบังคับ ไฟสอง

สวาง งานตเีสน

จราจร ใหอยูใน

สภาพที่สมบูรณ 

สถานีขนสงผูโดยสารทั้ง 4 

สถาน ี

445 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานีผูโดยสาร

อําเภอบานไผ 

  500,000.00 เพื่อใหประชาชนมี

ความปลอดภยัใน

การเขามาใช

บริการสถานีขนสง

ผูโดยสาร 

ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานี

ขนสงผูโดยสารอําเภอบานไผ 

446 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานีผูโดยสาร

อําเภอชุมแพ 

  200,000.00 เพ่ือใหประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

การเขามาใชบรกิาร

สถานีขนสงผูโดยสาร

อําเภอชุมแพ 

ปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานี

ขนสงผูโดยสารอําเภอชุมแพ 
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447 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงพื้นสถานีขนสงผูโดยสารอาํเภอภู

เวียง 

  400,000.00 เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

และปลอดภยั 

เทแอสฟลทพื้นที่ดานทิศ

ตะวันตก ขนาดไมนอยกวา 

1,672 ตร.ม. 

448 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

เจาะบอบาดาลบริเวณสถานขีนสงผูโดยสาร

อําเภอภูเวยีง 

  250,000.00 เพื่อใหมความ

สะดวกในการใชน้ํา 

เจาะบอบาดาลขนาดทอ

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 4 

นิ้ว 

449 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงตอเติมหองลงเวลาการเดินรถสถานี

ขนสงผูโดยสารอําเภอภูเวยีง 

  120,000.00 เพื่อสะดวกแกผูมา

ลงเวลาเดินรถ 

กวาง 3 ม. ยาว 3 ม. สถานี

ขนสงผูโดยสารอําเภอภูเวยีง 

450 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

จัดทําปายบอกทางเขาสถานขีนสงผูโดยสาร   6,000.00 เพื่อใหประชาชน

ที่มาใชบริการ

สถานีขนสง

ผูโดยสารมีความ

สะดวก 

ขนาดปายกวาง 0.8 ม. ยาว 

2.45 ม. สถานีขนสงผูโดยสาร

อําเภอภูเวยีง 

451 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

จัดทําปายไฟแจงสถานที ่   300,000.00 เพื่อใหประชาชน

ไดรับความสะดวก

ในการติดตอ

ประสานงาน

ภายในสถานีขนสง 

จัดทําปายไฟแจงสถานทีพ่รอม

ติดต้ัง จํานวน 6 ชุด ใน

ราชการสถานีขนสงในความ

รับผิดชอบ 

452 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

จัดทําปายไฟชองจอดรถ   120,000.00 เพื่อใหรถที่มาจอด

ภายในสถานีขนสง

ไดรับความสะดวก

ในการเขาจอดรถ

ในสถานีฯ 

จัดทําปายไฟชองจอดรถพรอม

ติดต้ัง จํานวน 26 ปาย ขนาด

กวาง 60 ซม.ยาว 80 ซม. 

หนา 20 ซม. 

453 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางหลังคาที่จอดรถสถานีขนสงผูโดยสาร

อําเภอภูเวยีง และอาํเภอชุมแพ 

  350,000.00 เพื่อใหผูมาใช

บริการสถานีขนสง

ไดรับความสะดวก

ในการจอดรถ 

กอสรางหลังคาที่จอดรถสถานี

ขนสงผูโดยสาร อ.ภูเวียง 

จํานวน 4 ชอง ขนาด 

3x16x2.50 ม. สถานี อ.ชุมแพ 

จํานวน 3 ชอง กวาง 3 ม.ยาว

รวม 7.65 ม. 

454 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถังเก็บน้ําทรงแชมเปญสําเร็จรูป   300,000.00 เพื่อใหมีถังเก็บน้ํา

ใชในการ

สาธารณูปโภค

ภายในสถานีขนสง 

กอสรางถังเก็บน้ําทรงแชม

เปญสําเร็จรูปขนาดความจ ุ20 

ลูกบาศกเมตร จํานวน 1 ถัง 

455 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางหองเก็บวัสดุสถานีขนสงผูโดยสาร

อําเภอชุมแพ 

  300,000.00 มีหองเก็บวัสดุที่

สะอาดและ

ปลอดภัย 

กอสรางหองเก็บวัสดุขนาดไม

นอยกวา 5x5x5 ม. 

456 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงสวนหยอมสถานีขนสงผูโดยสาร

อําเภอชุมแพ 

  150,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศนภายในสถานี

ขนสงใหมีความ

สวยงาม 

ปรับปรุงสวนหยอมสถานี

ขนสงผูโดยสารอําเภอชุมแพ 
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457 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงหองประชาสัมพันธ (เก็บคาบริการ) 

สถานีขนสงผูโดยสารอาํเภอชุมแพ 

  50,000.00 เพื่อปรับปรุงหอง

ประชาสัมพันธใมี

ความสะดวก และ

สวยงาม 

ปรับปรุงซอมแซมหองขนาดไม

นอยกวา 2.50x4x3 ม. สถานี

ขนสงผูโดยสาร อ.ชุมแพ 

458 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ถางปาและตัดวัชพืชสองขางทางถนนลาดยาง   200,000.00 เพื่อปรับสภาพสอง

ขางทางถนนใหมี

ภูมิทัศนที่เหมาะสม

ในการใชถนน 

พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 

40,000-80,000 ตร.ม. 

459 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

เสริมสรางมาตรการความปลอดภยัทางถนน   1,000,000.00 เพื่อปองกัน

อุบัติเหตุทางถนน 

และอํานวยความ

สะดวกในการ

เดินทางแกผูใชรถ

ใชถนน 

ติดต้ังสัญญาณจราจร 

เคร่ืองหมาย และปายเตือน 

ปายบังคับ ไฟสองสวาง สีเสน

จราจรและสัญลักษณบนพื้น

ถนน 

460 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัด

ขอนแกน 

  1,800,000.00 เพื่อชวยเหลือ

บรรเทาความเดือด

รอยแกราษฎร

ผูประสบภัยใน 26 

อําเภอ 

แจกจายน้าํอุปโภค บริโภค 

สนับสนุนเคร่ืองสูบน้ําแก

ชุมชนที่ประสบอุทกภัย 

ซอมแซมบอบาดาลจาํนวน ไม

นอยกวา 150 บอ ภายใน

พื้นที่ทั้ง 26 อําเภอ 

461 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

คนรุนใหมรูทันสาธารณภัย   200,000.00 เพ่ือเตรียมบุคลากร

และหนวยงาน

องคกรใหมีความ

พรอมในการระดม

สรรพกําลังทาง

การแพทยและการ

สาธารณสุขให

สามารถตอบสนอง

ความตองการใน

สภาวะเกิดภัย 

อบรมใหความรูดานสาธารณ

ภัย จัดทําแผนพบั

ประชาสัมพันธ 

462 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กําจัดวัชพืชในแหลงน้ําและงานวิศวกรรม

ส่ิงแวดลอม 

  1,000,000.00 เพื่อกําจัดวัชพืชใน

แหลงน้ําโดย

เคร่ืองจักรกล อบจ.

ขอนแกน และ

เคล่ือนยายเรือ

พอนทูลพรอม

อุปกรณ 

กําจัดวัชพืชในแหลงน้ําและ

งานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

463 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย สารเคมีตาง 

ๆ 

  250,000.00 จัดซ้ือวัสดุ

วิทยาศาสตรทาง

การแพทย 

สระวายน้าํสนามกีฬากลาง 

อบจ.ขอนแกน 
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464 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมระบบสงน้ําสนามกีฬา

จังหวัดขอนแกน 

  867,000.00 สํารองระบบสงน้ํา 

กรณีชํารุด 

ปรับปรุงซอมแซมระบบสงน้ํา

สนามกีฬาฯ 

465 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมสนามเทนนิสสนามกีฬา

จังหวัดขอนแกน 

  312,000.00 เพื่อใหมสนาม

เทนนิสที่มี

มาตรฐานไวบริการ 

สนามเทนนิส สนามกีฬา

จังหวัดขอนแกน 

466 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางหอถังสูง สนามฟุตบอลศูนย

เคร่ืองจักรกล อบจ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อจายเปนคา

กอสรางหอถังสูง 

สนามฟุตบอลศูนย

เคร่ืองจักรกล 

หอถังสูง 

467 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ติดต้ังเสาไฟฟาแสงสวางพลังงานแสงอาทิตย

(Solar Cell) บานโคกกลาง ม.6 ต.โนน

สมบูรณ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน 

  476,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

ไฟฟาใชทุก

ครัวเรือน 

แผงโซลาเซลล 

468 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

อบรมสัมมนาการบังคับใชและจัดทาํ

แผนปฏิบัติการตามผังเมืองรวมจังหวัด

ขอนแกน 

  250,000.00 เพื่อสรางความรู

ความเขาใจในการ

ปฏิบัติใหเปนไป

ตามผังเมืองรวม จ.

ขอนแกน 

จัดสัมมนา 

469 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

กอสรางถนนสูแหลงเกษตร บานดอนพนัชาติ 

ม.3 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี-ทล.229 จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหเกษตรกรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางการเกษตร 

470 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

กอสรางถนนสูแหลงเกษตร บานดอนพนัชาติ 

ม.3 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี-ทช.ขก. 4008 

จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหเกษตรกรมี

การคมนาคมที่

สะดวกและ

ปลอดภัย 

เสนทางการเกษตร 

471 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สนับสนุนสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว   2,500,000.00 เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมสงเสริม

การทองเที่ยว 

จัดอบรม 

472 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สงเสริมการทองเที่ยวดานอนุรักษดาน

วัฒนธรรม ดานส่ิงแวดลอม 

  500,000.00 เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรม

การทองเที่ยว

จังหวัดขอนแกน 

จัดกิจกรรมสงเสริมการ

ทองเที่ยว 

473 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ทองเที่ยวโดยชุมชน   930,000.00 เพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวในชุมชน

และเชื่อมโยงภูมิ

ปญญาทองถิ่นใน

การพัฒนา

ผลิตภัณฑของ

ชุมชน 

จัดกิจกรรม 
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474 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว

จังหวัดขอนแกน สงทายปเกาตอนรับปใหม 

(อุดหนุนเทศบาลนครขอนแกน) 

  1,500,000.00 เพื่อเปนการ

สงเสริมการ

ทองเที่ยวเมือง

ขอนแกน 

จัดกิจกรรม 

475 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว

จังหวัดขอนแกน งานมหัศจรรยพันธุไม

นานาชาติ ป 2560 (อุดหนุนเทศบาลนคร

ขอนแกน) 

  600,000.00 เพื่อเปนการ

สงเสริมการ

ทองเที่ยวเมือง

ขอนแกน 

จัดแสงพันธุไมดอก ไมประดับ 

ชนิดไมเมืองหนาว นานาชาติ 

และจําหนายพันธุไม 

476 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

จัดงานขอนแกนไบควีค (อุดหนุนสมาคมธุรกิจ

การทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน) 

  300,000.00 เพื่อสงเสริมความรู

การขับขี่อยาง

ปลอดภัย 

จัดกิจกรรม 

477 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

เผยแพรประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว จ.

ขอนแกน (อุดหนุนสมาคมธูรกิจการทองเที่ยว 

จ.ขอนแกน) 

  300,000.00 เพื่อจัดทําส่ือ

ประชาสัมพันธ

แนะนําแหลง

ทองเที่ยวภายใน

จังหวัดขอนแกน 

จัดทําส่ือประชาสัมพันธ 

478 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

อบรมภาษาและพัฒนาบุคลากรดานการ

ทองเที่ยวและบริการ (อุดหนุนสมาคมธรุกิจ

การทองเที่ยวจังหวัดขอนแกน) 

  250,000.00 เพื่อใหผูเขารับการ

อบรมสามารถใช

ภาษาตางประเทศ

ไทย 

จัดอบรมภาษา 

479 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ขอนแกนแลกเปล่ียน เรียนรูวัฒนธรรม

นานาชาติ (อุดหนุนสมาคมธุรกิจการ

ทองเที่ยว จ.ขอนแกน) 

  150,000.00 เพื่อใหผูรวมงาทั้ง

ชาวไทยและขาว

ตางชาติไดรับ

ขาวสารขอมูล 

จัดอบรม 

480 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ประชุมสัมมนาแนวทางจัดการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษวัฒนธรรมอยางยั่งยืน อ.บานไผ 

(อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.บานไผ) 

  300,000.00 เพื่อเปนการเล

ชาเรืองเชิง

ประวัติศาสตรและ

ส่ิงแวดลอมทาง

ธรรมชาติ 

จัดประชุมสัมมนาแนวทาง 

481 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

อบรมสัคคุเทศกนอย อ.บานไผ (อุดหนนุสภา

วัฒนธรรม อ.บานไผ) 

  200,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็ก 

เยาวชน ไดเขารับ

การอบรมทักษะ

การพูดเพื่อแนะนํา

สถานที่ทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม 

จัดอบรม 

482 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

1 อําเภอ 1 หมูบาน เศรษฐกิจพอเพียง   400,000.00 เพื่อเสริมสราง

ความเขมแข็งแก

ชุมชนในการ

ดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

สรางศูนยเรียนรู 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

483 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สงเสริมชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวทางพระราชดําริของในหลวง 

  500,000.00 เพื่อสงเสริม

สนับสนุนการลด

รายจาย เพิ่มรายได

ใหตนเองและ

ครอบครัว 

จัดอบรม 

484 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สงเสริมการประกอบอาชพีแบบเศรษฐกจิ

พอเพียง 

  65,572,000.00 เพื่อสงเสริม

เกษตรกรในการ

ประกอบอาชพีตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรม 

485 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

เจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร ต.บัวเงิน ต.พัง

ทุย ต.ทรายมูล อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 

  2,700,000.00 เพื่อใหเกษตรกรมี

น้ําใชเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

เจาะบอบาดาล 

486 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ขยายทอสงน้ําเพื่อการเกษตรดวยทอสงน้ํา 

พีวีซี บานนาคูณ ม.3 ต.บานโคก อ.หนองวนา

คํา จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหเกษตรกรมี

น้ําใชเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ความยาว 

487 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

กอสรางถังน้ําประปาแบบโครงเหล็ก บานซํา

โอง ม.6 ต.หวยเตย อ.ซําสูง จ.ขอนแกน 

  400,000.00 เพื่อใหเกษตรกรมี

น้ําใชในดานการ

สาธารณูปโภค

อยางเพียงพอ 

หอถังสูง 

488 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ขุดสระน้ําสงเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงในเขต อ.แวงนอย จ.ขอนแกน 

  490,000.00 เพื่อสงเสริม

เกษตรกรในการ

ประกอบอาชพีตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ขุดสระน้ํา 

489 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สงเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน 

(อุดหนุนสํานักงานประมงอาํเภอ อ.กระนวน) 

  100,000.00 เพื่อความเปนอยู

อยางพอเพยีงตาม

แนวพระราชดําริฯ

โดยใชทรัพยากร

มนุษยและ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

ราษฎรในพื้นที่ชุมชน 

490 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ผลิตพันธุขาวคุณภาพเพื่อการบริโภคและการ

จําหนาย (อุดหนุนวิสาหกจิชุมชนผูจัดทาํ

แปลงขยายเมล็ดพันธุขาวบานหนองไหล ต.

โคกสี อ.เมือง) 

  470,000.00 เพื่อสงเสริมเกษตร

ในการผลิตพันธุ

ขาวที่มีคุณภาพ 

จัดอบรมใหความรู 

 

 

 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

491 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ใชปุยอินทรียชวีภาพ เพื่อรักษา

สภาพแวดลอม (อุดหนุนวิสาหกจิชุมชน

ปุยอินทรียชวีภาพหนองแวงเรือประชา  

ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง) 

  450,000.00 เพื่อสงเสริม

เกษตรกรในการ

ประกอบอาชพีตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรม 

492 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

เกษตรอินทรียเพื่อสุขภาพ (อุดหนุน

วิสาหกจิชุมชนเกษตรอินทรียชวีภาพ

บานบึงเนียม อ.เมือง) 

  470,000.00 เพื่อสงเสริม

เกษตรกรในการ

ประกอบอาชพีตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรม 

493 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

เกษตรปลอดพิษเพื่อชวีิตปลอดภยั 

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนพืชปลอดภยั ต.

พระลับ อ.เมือง) 

  480,000.00 เพื่อสงเสริม

เกษตรกรในการ

ประกอบอาชพีตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรม 

494 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ผลิตขาวคุณภาพปลอดสารเคม ี

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนผลิตขาวหอม

มะลิอินทรียบานบอ ต.บานดง อ.อุบล

รัตน) 

  450,000.00 เพื่อสงเสริม

เกษตรกรในการ

ประกอบอาชพีตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรม 

495 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

พัฒนาพันธุขาวเพือ่การขยายพันธุ 

(อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริม

และผลิตพันธุขาวชุมชน บานโนน

สะอาด อ.แวงใหญ) 

  440,000.00 เพื่อสงเสริม

เกษตรกรในการผลิต

พันธุขาวที่มีคุณภาพ 

จัดอบรม 

496 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สงเสริมการผลิตขาวปลอดภยัเพื่อการ

บริโภคและจาํหนาย (อุดหนุนวิสาหกจิ

ชุมชนเกษตรอินทรียบานหนองขาม ต.

นาคํา อ.อุบลรัตน) 

  400,000.00 เพื่อสงเสริม

เกษตรกรในการ

ประกอบอาชพีตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรม 

497 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

พัฒนาเกษตรกรรมปลอดภสารพิษเพื่อ

เศรษฐกิจที่ดีของครอบครัวตามหลักป

รัญชาเศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุน

วิสาหกจิชมุชเศรษฐกิจพอเพยีงหนอง

สองหอง ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวน

กวาง) 

  440,000.00 เพื่อสงเสริม

เกษตรกรในการ

ประกอบอาชพีตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรม 

498 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ปรับปรุงคุณภาพยางพาราเพื่อเพิ่ม

มูลคา (อุดหนุนวิสาหกจิชุมชนยางพารา 

ต.เกาง้ิว อ.เขาสวนกวาง) 

  450,000.00 เพื่อสงเสริม

เกษตรกรในการ

ประกอบอาชพีตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดอบรม 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 
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วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

499 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

พัฒนาศักยภาพการลดตนทุนการผลิต

พืชอําเภอโนนศิลา ป 2560 (อุดหนุน

สํานักงานเกษตร อ.โนนศิลา) 

  300,000.00 เพื่อใหเกษตรกรมี

ความรูสามารถปลูก

พืชหลังนา/พืชปุย

สด นําไปปฏิบัติได

อยางถูกตอง 

จัดกิจกรรม 

500 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

เสริมสรางหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อยู

เย็น เปนสุข ดีเดน "อยูเย็น เปนสุข" 

ดีเดนระดับจังหวัด ป 2560 (อุดหนุน

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน) 

  200,000.00 เพื่อยกยองเชิดชู

เกียรติหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียง  

จัดประกวดหมูบาน 

501 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สนับสนุนชวยเหลือเด็ก/สตรี เยาวชน 

คนชรา ผูดอยโอกาสและคนพิการ 

  1,295,000.00 เพื่อใหผูสูงอายุมี

ความรูและนํา

แนวทางปฏบิัติ

เกี่ยวกบัสมดุล

อิริยาบทไปปรับใช

ในชีวิตประจําวัน 

จัดอบรม 

502 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

คาตอบแทนนักเรียน นักศึกษาทํางาน

ชวงปดภาคเรียน 

  300,000.00 เพื่อจายเปน

คาตอบแทนนักเรียน 

นักศึกษาทํางานชวง

ปดภาคเรียน 

นักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะ

ยากจน 

503 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

เพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุมสตรีจังหวัด

ขอนแกน(อุดหนุนสํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดขอนแกน) 

  3,000,000.00 เพื่อสงเสริมให

องคกรสตรีในทุก

ระดับมีความรูความ

เขาใจและพรอมใจ

นอมนําหลักการ

เศรษฐกิจพอเพียง

มาใชในการ

ดํารงชีวิต 

คณะกรรมการพัฒนาสตรี

จังหวัดขอนแกน 

504 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ขอนแกนอุตสาหกรรมแฟร คร้ังที่ 2 

(Khonkaen industrial Fair 2016)(

อุดหนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

ขอนแกน) 

  500,000.00 เพื่อแสดงศักยภาพ

ของ จ.ขอนแกน 

งานแสดงเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมตาง ๆ 

505 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

เพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุมสตรี 

อําเภอภูเวียง(อุดหนุนสํานักงารพัฒนา

ชุมชนอําเภอภูเวียง) 

  50,000.00 เพื่อสงเสริมใหสตรี

ทํางานกับภาคี

เครือขาย ทั้งในดาน

เศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม วัฒนธรรม 

และดานการศึกษา

ภาคราชการและ

เอกชน 

จัดการอบรมพัฒนากลุมสตรี 
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506 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สงเสริมอาชีพกลุมสินคา OTOP 

(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอภู

เวียง) 

  100,000.00 เพื่อสงเสริม

สนับสนุนใหกลุม

ผูผลิตและผู

ประกอบ OTOPมี

บรรจุภัณฑเพื่อเพิ่ม

มูลคาสินคา 

สงเสริมอาชีพกลุมสินคา 

OTOP 

507 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ OTOP 

อําเภอภูเวียง (อุดหนุนสํานกังานพัฒนา

ชุมชนอําเภอภูเวียง) 

  30,000.00 เพื่อยกระดับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ 

OTOP ใหสามารถ

แขงขันใน

ระดับประเทศและ

เปนที่รูจักทั่วไป 

ผูประกอบการ OTOP 

508 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

เพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุมสตรีอําเภอ

หนองเรือ(อุดหนุนสํานักงานพัฒนา

ชุมชนอําเภอหนองเรือ) 

  1,000,000.00 เพื่อสงเสริมให

องคกรสตรีทุกระดับ

มีความรู คามเขาใจ

และพรอมใจนอมนาํ

หลักการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

มาใชดํารงชีวิต 

คณะกรรมการพัฒนาสตรี 

509 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

พัฒนาศักยภาพสตรีตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป

2560(อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน

อําเภอโนนศิลา) 

  500,000.00 เพื่อสงเสริมใหกลุม

องคกรสตรีทุกระดับ

มีความเขาใจและ

นอมนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

มาใชในการ

ดํารงชีวิต 

คณะกรรมการพัฒนาสตรี 

510 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยจาน(ตอนกลาง)บานโสก

กอง ม.6 ต.วังหินลาด-ต.หนองเขียด อ.

ชุมแพ จ.ขอนแกน 

  555,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

511 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ปรับปรุงหนองน้ําโสกหินแปร บานโนน

ศิลา ม.9 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.

ขอนแกน 

  460,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

512 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยหลัว บานทาชาง ม.4 ต.

วังเพิ่ม-ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

513 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยโสกหาด บานหาดสวรรค 

ม.13 ต.วังเพิ่ม-ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  420,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

514 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยโก บานหินลาดทุงโพธิ ์ม.

8 ต.ศรีสุข-ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  300,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

515 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยบง บานโคกมวง ม.10 ต.

ศรีสุข-ต.บานใหม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 

  400,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

516 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

กอสรางพนังกั้นน้ําช ีบานดอนพันชาติ 

ม.3 ต.หนองแปน-ต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี 

จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

517 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

กอสรางพนังกั้นน้ําช ีบานหนองแปน ม.

9 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี-อ.บานไผ จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

518 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

กอสรางพนังกั้นน้ําช ีบานหนองแปน ม.

9 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

519 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

กอสรางพนังกั้นน้ําช ีบานหนองแปน ม.

12 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

520 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ปรับปรุงซอมแซมพนังกั้นแมน้ําช ีชวง

บานหนองหญาขาวนก ม.3 ต.หนอง

แวง-ต.บานโตน อ.พระยืน จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

521 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

กอสรางพนังกั้นน้ําลําหวยสามหมอ-ลํา

น้ําช ีบานหินต้ัง ม.3,11 ต.ซับสมบูรณ 

และ ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.

ขอนแกน 

  498,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

522 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองไผลอมบานแวงพัฒนา ม.6 

ต.แวงใหญ และ ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ 

จ.ขอนแกน 

  485,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ปริมาตรดินขุด 

523 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดขยายหนองฮองไฮ บานโนนทอง ม.1 

ต.โนนทอง และ ต.โนนสะอาด อ.แวง

ใหญ จ.ขอนแกน 

  480,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

524 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดขยายลําหวยสองคอนตอนกลางบาน

รัตนะ ม.2,3,11 ต.โนนทอง อ.แวงใหญ 

จ.ขอนแกน-แมน้ําชี 

  305,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

525 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยหนองเอี่ยนบานคอนฉิม 

ม.1 ต.คอนฉิม และ ต.แวงใหญ อ.แวง

ใหญ จ.ขอนแกน 

  490,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

526 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลํากุดรูตอนลาง ม.1 ต.ใหมนา

เพียง และ ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ จ.

ขอนแกน 

  498,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

527 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกฝายกกแดงบานโสกเหล่ือม ม.9 

ต.ใหมนาเพียง อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน 

  493,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ปริมาตรดินขุด 

528 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยหมานิลตอนลางบานกุด

หมากเห็บ ม.4 ต.โนนสะอาด และ ต.

ใหมนาเพียง อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน 

  499,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

529 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองแวงบานหนองแวง ม.1 ต.

หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

530 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองหญาขาวนกบานหนอง

หญาขาวนก ม.3 ต.หนองแวง อ.พระยืน 

จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

531 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองบานโนนพะยอม ม.6 ต.

โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแกน 

  492,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

532 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองกองแกวบานดอนดู ม.9 ต.

ศรีบุญเรือง และ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.

ขอนแกน 

  488,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

533 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองฝายใหญบานโสกขาแกว 

ม.3 ต.หวยเตย และ ต.คําแมด อ.ซําสูง 

จ.ขอนแกน 

  460,000.00        เพื่อใหราษฎร

มีแหลงกักเก็บน้าํ

เพื่อการอุปโภค 

บริโภคและ

การเกษตร 

ความยาว 



 

ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

534 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองขี่นาคบานคําแมด ม.2 ต.

คําแมด และ ต.หวยเตย อ.ซําสูง จ.

ขอนแกน 

  141,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํ

เพื่อการอุปโภค 

บริโภคและ

การเกษตร 

ความกวาง 

535 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองฝายแดงนอยบานดงซํา ม.7 

ต.บานโนน และ ต.คูคํา อ.ซําสูง จ.

ขอนแกน 

  470,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํ

เพื่อการอุปโภค 

บริโภคและ

การเกษตร 

ความยาว 

536 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยกุดเวียนบานโนนทัน ม.2 

ต.โพธิ์ไชย และ ต.บานโคก อ.โคกโพธิ์

ไชย จ.ขอนแกน 

  498,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํ

เพื่อการอุปโภค 

บริโภคและ

การเกษตร 

ความยาว 

537 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยทราย บานนายาว ม.4 ต.

บานโคก และ ต.บานแพง อ.โคกโพธิ์ไชย 

จ.ขอนแกน 

  499,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํ

เพื่อการอุปโภค 

บริโภคและ

การเกษตร 

ความยาว 

538 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยโพง บานแกงคอ ม.2 ต.

นาแพง และ ต.บานโคก อ.โคกโพธิ์ไชย 

จ.ขอนแกน 

  499,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํ

เพื่อการอุปโภค 

บริโภคและ

การเกษตร 

ความยาว 

539 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยตาเกง บานโสกใหญ ม.5 

ต.บานโคก และ ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์

ไชย จ.ขอนแกน 

  499,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํ

เพื่อการอุปโภค 

บริโภคและ

การเกษตร 

ความยาว 

540 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองกุดตาบอด บานโนนทัน ม.

2 ต.โพธิ์ไชย และ ต.บานโคก อ.โคกโพธิ์

ไชย จ.ขอนแกน 

  482,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํ

เพื่อการอุปโภค 

บริโภคและ

การเกษตร 

ความยาว 

541 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยวังจาน ชวงบานหนองแวง 

ม.3 ต.โจดหนองแก-เขต ต.โสกนกเต็น 

อ.พล จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํ

เพื่อการอุปโภค 

บริโภคและ

การเกษตร 

ความยาว 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

542 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยอีโส ชวงบานหญาคา ม.5 

ต.เมืองพล - บานเพก็นอย ม.5 ต.โสกนก

เต็น อ.พล จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํ

เพื่อการอุปโภค 

บริโภคและ

การเกษตร 

ความยาว 

543 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยหญาไทร ชวงบานศรี

กระดานพล ม.1 ต.ลอมคอม - บาน

หนองแวงแอก ม.2 ต.หนองมะเขือ อ.พล 

จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํ

เพื่อการอุปโภค 

บริโภคและ

การเกษตร 

ความยาว 

544 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยบกัจอก ชวงบานหนอง

แวงนางเบา ม.1 ต.หนองแวงนางเบา - 

เขต ต.เกาง้ิว อ.พล จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

545 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยโจด ชวงบานโนนเมือง 

ม.8 ต.โนนขา - บานโคกกุง ม.11 ต.

หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

546 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยตาหยั่ง ชวงบานสวาง ม.

3 ต.โนนธาตุ- เขตติดตอ ต.หนองสอง

หอง อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

547 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยอีสานเขียว ชวงบานวัง

หิน ม.1 ต.วังหิน อ.หนองสองหอง-เขต

ติดตอ ต.โจดหนองแก อ.พล จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

548 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยวังคูณ ชวงบานวังคูณ ม.

4 ต.หนองเม็ก-บานหนองเม็ก ม.1 ต.

หันโจด อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

549 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยเสียวตอนกลาง ชวงบาน

โนนทอน ม.3 ต.ดอนดู อ.หนองสอง

หอง-เขต บานสระแกว ต.สระแกว อ.

เปอยนอย จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

550 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยอีสานเขียว ชวงบานสระ

ขาม ม.6 ต.ตะกั่วปา อ.หนองสองหอง 

จ.ขอนแกน - เขต อ.บานใหมไชยพจน 

จ.บุรีรัมย 

  500,000.00 รอยละของความพึง

พอใจของ

ประชาชนไมนอย

กวา 60 

เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บน้าํ

เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

551 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองแปน บานหนองแปน ม.9 

ต.หนองแปน - ต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

552 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองเบ็ญ บานโนนสํานกั ม.5 

ต.หนองแปน - ต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

553 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองกุดโงงนอย บานหนองหัว

ชาง ม.8 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี-ทช. 

ขก. 4008 จ.ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

554 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยนกเอี้ยง บานบัว ม.1 ต.

กุดเคา - ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

555 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองนอยบานหลุบคา ม.6 ต.

กุดเคา อ.มัญจาคีรี - ทล. 229 จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

556 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองเบ็ญใหญ บานหลุบคา ม.

6 ต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี - ทล. 229 จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

557 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองกุดไห บานโจด ม.7 ต.กุด

เคา อ.มัญจาคีรี - ทล. 229 จ.ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

558 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองเลิงโพธิ ์บานหนองโน ม.5 

ต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี-ทช. ขก 3054 จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

559 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองเบ็ญนอย บานหลุบคา ม.

6 ต.กุดเคา อ.มัญจาคีรี - ทช. ขก 229 

จ.ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

560 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยซัน บานหนองโน ม.5 ต.

กุดเคา อ.มัญจาคีรี - ทล. 229 จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

561 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกอางซับคําแมก็ บานหนองสอง

หอง ม.1 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี- ทช. 

ขก. 3010 จ.ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

562 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกสระวังจาร บานโนนงาม ม.2 ต.

นางาม อ.มัญจาคีรี - ทช. ขก. 3010 จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

563 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยยาง บานโคกสูง ม.4 ต.

นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแกน - ทช. 

ขก. 2013 จ.ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

564 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองขอนขวาง บานโคกสูง ม.

4 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี - ทช. ขก 

2013 จ.ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

565 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกอางเก็บน้าํซับดูน บานโคกสูง 

ม.4 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี- ทช. ขก 

2013 จ.ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

566 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองคําปลากั้ง บานนางาม ม.

5 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี - ทช. ขก. 

2013 จ.ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

567 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกฝายหวยใหญ บานดอนแกน

เฒา ม.6 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี- ทล. 

2284 จ.ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

เพื่อใหราษฎรมีแหลงกักเก็บน้าํ

เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

568 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองคํามวง บานนางาม ม.12 

ต.นางาม อ.มัญจาคีรี - ทช. ขก. 2013 

จ.ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

569 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหวยครอ บานโคกสูงเหนือ ม.

13 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี - ทช.ขก 

2013 จ.ขอนแกน 

  499,900.00        เพื่อใหราษฎร

มีแหลงกักเก็บน้าํ

เพื่อการอุปโภค 

บริโภคและ

การเกษตร 

ความยาว 

570 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหวยเตย บานหนองสองหอง ม.

14 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี - ทช. ขก 

2013 จ.ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

571 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยใหญ บานดอนแกนเฒา 

ม.6 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี - ทล. 2284 

จ.ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

572 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยคําปากดาว บานมูลตุน 

ม.2 ต.สวนหมอน อ.มัญจาคีรี - ทล. 

2062 จ.ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

573 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยกกแสง บานกอก ม.3 ต.

สวนหมอน อ.มัญจาคีรี - ทล. 2062 จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

574 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยคําปากดาว บานกอก ม.

3 ต.สวนหมอน อ.มัญจาคีรี - ทล.2062 

จ.ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

575 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยคําปากดาว บานขาม ม.

5 ต.สวนหมอน - ต.หนองแปน อ.

มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

576 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยซับมวง บานหวยแลง ม.

7 ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี - อ.โคกโพธิ์

ไชย จ.ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

577 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยมวง บานคําคันโซ ม.6 

ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี - อ.โคกโพธิ์ไชย 

จ.ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

578 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยคําปากดาว บานคําปาก

ดาว ม.5 ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี-อ.โคก

โพธิ์ไชย จ.ขอนแกน 

  499,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

579 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยแลง บานคําคันโซ ม.6 

ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี-อ.โคกโพธิ์ไชย จ.

ขอนแกน 

  226,900.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 

580 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองคําไมออน บานหัวฝาย ม.

5 ต.โนนสมบูรณ อ.เขาสวนกวาง จ.

ขอนแกน 

  460,000.00 เพื่อใหราษฎรมี

แหลงกักเก็บน้าํเพื่อ

การอุปโภค บริโภค

และการเกษตร 

ความยาว 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

581 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการอําเภอตนแบบการบริหาร

จัดการน้ํา 

  770,000.00 สรางฝายตนน้ํา ลด

ปญหาภยัแลง 

ฝายตนน้ํา200ตัว 

582 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการเยาวชนไทยใสใจส่ิงแวดลอม   200,000.00 เพื่อสงเสริมการมี

สวนรวมของ

เยาวชนในการ

อนุรักษส่ิงแวดลอม  

เยาวชนในเขตจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 200 คน 

583 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการอบรมราษฎรอาสาพิทักษปา   200,000.00 เพื่อสรางการมีสวน

รวมของประชาชน

รอบพื้นที่ปาในการ

ดูแลรักษาปา 

อบรมแกนนําเยาวชนเพือ่เฝา

ระวังและดูแลรักษาปาชุมชน 1 

รุน 3 วัน 200 คน 

584 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการอบรมราษฎรอาสาสมัคร

พิทักษปา (รสทป.) อําเภอกระนวน 

  500,000.00 เพื่ออนุรักษพื้นที่ปา

ใหเปนแหลงเรียนรู

ชุมชน 

จัดอบรมอาสาสมัครพิทกัษปา 

(รสทป.) 

585 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการอบรมราษฎรอาสาสมัคร

พิทักษปา (รสทป.) อําเภอภูผามาน 

  500,000.00 เพื่ออนุรักษพื้นที่ปา

ใหเปนแหลงเรียนรู

ชุมชน 

จัดอบรมอาสาสมัครพิทกัษปา 

(รสทป.) 

586 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบ

นิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง แบบ

ประชาอาสา (Check Dam) ต.หนอง

โก และ ต.หวยยาง อ.กระนวน จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อสรางฝายตนน้ํา 

ลดปญหาภยัแลง

และเพิ่มความชุม

ชื้นใหกับปาตนน้าํ 

สรางฝายตนน้ํา ลดปญหาภยัแลง

และเพิ่มความชุมชื้นใหกับปาตน

น้ํา 

587 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบ

นิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง แบบ

ประชาอาสา (Check Dam) ต.วังสวาบ 

และ ต.นาฝาย อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน 

  1,000,000.00 เพื่อสรางฝายตนน้ํา 

ลดปญหาภยัแลง

และเพิ่มความชุม

ชื้นใหกับปาตนน้าํ 

ฝายตนน้ํา ลดปญหาภัยแลงและ

เพิ่มความชุมชื้นใหกับปาตนน้ํา 

588 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบ

นิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง แบบ

ประชาอาสา (Check Dam)  ต.โนน

ฆอง และ ต.ปามะนาว อ.บานฝาง จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อสรางฝายตนน้ํา 

ลดปญหาภยัแลง

และเพิ่มความชุม

ชื้นใหกับปาตนน้าํ 

ฝายตนน้ํา ลดปญหาภัยแลงและ

เพิ่มความชุมชื้นใหกับปาตนน้ํา 

589 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบ

นิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง แบบ

ประชาอาสา (Check Dam) ต.กุดธาตุ 

อ.หนองนาคํา จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อสรางฝายตนน้ํา 

ลดปญหาภยัแลง

และเพิ่มความชุม

ชื้นใหกับปาตนน้าํ 

ฝายตนน้ํา ลดปญหาภัยแลงและ

เพิ่มความชุมชื้นใหกับปาตนน้ํา 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

590 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบ

นิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง แบบ

ประชาอาสา (Check Dam) ต.หนอง

กุงใหญ และ ต.หวยโจด อ.กระนวน จ.

ขอนแกน 

  1,000,000.00 เพื่อสรางฝายตนน้ํา 

ลดปญหาภยัแลง

และเพิ่มความชุม

ชื้นใหกับปาตนน้าํ 

 

 

ฝายตนน้ํา ลดปญหาภัยแลงและ

เพิ่มความชุมชื้นใหกับปาตนน้ํา 

591 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบ

นิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง แบบ

ประชาอาสา (Check Dam) ต.เมือง

เพีย อ.บานไผ 

  500,000.00 เพื่อสรางฝายตนน้ํา 

ลดปญหาภยัแลง

และเพิ่มความชุม

ชื้นใหกับปาตนน้าํ 

 

 

ฝายตนน้ํา ลดปญหาภัยแลงและ

เพิ่มความชุมชื้นใหกับปาตนน้ํา 

592 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบ

นิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง แบบ

ประชาอาสา (Check Dam) ต.หินต้ัง 

อ.บานไผ 

  500,000.00 เพื่อสรางฝายตนน้ํา 

ลดปญหาภยัแลง

และเพิ่มความชุม

ชื้นใหกับปาตนน้าํ 

 

 

ฝายตนน้ํา ลดปญหาภัยแลงและ

เพิ่มความชุมชื้นใหกับปาตนน้ํา 

593 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบ

นิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง แบบ

ประชาอาสา (Check Dam) ต.บาน

ลาน อ.บานไผ  

  500,000.00 เพื่อสรางฝายตนน้ํา 

ลดปญหาภยัแลง

และเพิ่มความชุม

ชื้นใหกับปาตนน้าํ 

 

 

ฝายตนน้ํา ลดปญหาภัยแลงและ

เพิ่มความชุมชื้นใหกับปาตนน้ํา 

594 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบ

นิเวศนตนน้ําและฝายหินทิ้ง แบบ

ประชาอาสา (Check Dam) ต.พังทุย 

อ.น้ําพอง  

  300,000.00 เพื่อสรางฝายตนน้ํา 

ลดปญหาภยัแลง

และเพิ่มความชุม

ชื้นใหกับปาตนน้าํ 

 

 

ฝายตนน้ํา ลดปญหาภัยแลงและ

เพิ่มความชุมชื้นใหกับปาตนน้ํา 

595 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบฟนฟูปา

ชุมชนอําเภอแวงใหญ 

  250,000.00 เพื่อสรางกลุมและ

เครือขายในการ

ดูแลรักษาปาตนน้าํ 

และสนับสนุน

กิจกรรมการพัฒนา

ฟนฟูพื้นที่ปาชุมชน

รวมกัน 

เครือขายการดูแลรักษาปาตนน้ํา 

และฟนฟูพื้นทีป่าชุม 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

596 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการอําเภอตนแบบการบริหาร

จัดการน้ําอาํเภอแวงใหญ 

  500,000.00 เพื่อสรางฝายตนน้ํา 

ลดปญหาภยัแลง

และเพิ่มความชุม

ชื้นใหกับปาตนน้าํ 

 

 

ฝายตนน้ํา ลดปญหาภัยแลงและ

เพิ่มความชุมชื้นใหกับปาตนน้ํา 

597 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบฟนฟ ูปา

ชุมชนอําเภอบานไผ 

  500,000.00 เพื่อสรางกลุมและ

เครือขายในการ

ดูแลรักษาปาตนน้าํ 

และสนับสนุน

กิจกรรมการพัฒนา

ฟนฟูพื้นที่ปาชุมชน

รวมกัน 

เครือขายการดูแลรักษาปาตนน้ํา 

และฟนฟูพื้นทีป่าชุม 

598 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการจัดทําแนวกันไฟรอบแนวเขต

อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา

(อุดหนุนอุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพาน

คํา) 

  500,000.00 เพื่อรณรงคปองกัน

ความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้นจากไฟปา 

จัดทําแนวกันไฟในเขตรับผิดชอบ

พื้นที ่อ.อุบลรัตน อ.เขาสวน

กวาง 

599 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการปลูกหญาแฝกพื้นที่ลาดชันใน

เขตอุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา 

(อุดหนุนอุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพาน

คํา) 

  500,000.00 เพื่อปองกันการ

พังทลายของหนา

ดินในพื้นที่สูงชัน 

ปลูกหญาแฝกบริเวณพื้นที่ลาด

ชันในเขตอุทยานแหงชาติภูเกา-

ภูพานคํา 

600 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการปลูกไมพะยูงเสริมปาธรรมชาติ

ในเขตอุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา 

(อุดหนุนอุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพาน

คํา) 

  500,000.00 เพื่อฟนฟูสภาพปา

ใหเพิ่มขึ้น 

ปลูกกลาไมพะยูงในเขต

รับผิดชอบพื้นที่อําเภออุบลรัตน 

อําเภอเขาสวนกวาง จาํนวน 

18,400 ตน 

601 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการสรางฝายชะลอน้ําแบบ

ผสมผสาน (ฝายแมว) ในเขตอุทยาน

แหงชาติภูเกา-ภูพานคํา(อุดหนุน

อุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคํา) 

  500,000.00 เพื่อสรางฝายตนน้ํา 

ลดปญหาภยัแลง

และเพิ่มความชุม

ชื้นใหกับปาตนน้าํ 

 

 

ฝายตนน้ํา ลดปญหาภัยแลงและ

เพิ่มความชุมชื้นใหกับปาตนน้ํา 

602 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบ

นิเวศตนน้ํา  และฝายหินทิ้งแบบ

ประชาอาสา อาํเภอสีชมพ ู

  500,000.00 เพื่อสรางฝายตนน้ํา 

ลดปญหาภยัแลง

และเพิ่มความชุม

ชื้นใหกับปาตนน้าํ 

 

 

ฝายตนน้ํา ลดปญหาภัยแลงและ

เพิ่มความชุมชื้นใหกับปาตนน้ํา 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

603 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการบริหารจัดการขยะและมลพิษ

ในจังหวัดขอนแกน 

  300,000.00 รณรงคสราง

จิตสํานึกในการ

อนุรักษส่ิงแวดลอม 

อบรมโรงเรียนในจังหวัด

ขอนแกน จํานวน 50 แหง 

604 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนใน

การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

  200,000.00 เพื่อสรางจิตสํานึก

ในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

ใหแกประชาชน 

และเยาวชน 

อบรมชุมชนในจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 20 แหง 

605 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการบริหารจัดการระบบกาํจัดขยะ

มูลฝอยรวมแบบผสมผสานจังหวัด

ขอนแกน 

  60,000.00 เพื่อลดปริมาณขยะ

ในจังหวัดโดยการ

สรางมูลคาเพิ่ม 

จัดประชุมสัมมนา อปท.และ

หนวยงานที่เกีย่วของ 

606 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย

จังหวัดขอนแกน 

  300,000.00 สรางการมีสวนรวม

ของประชาชนใน

การแกไขปญหา

ขยะอันตรายในเขต

จังหวัดขอนแกน 

จัดอบรมการคัดแยกการเก็บขน 

และการกาํจัดขยะอันตรายใหแก

ประชาชนในเขตจังหวัดขอนแกน 

607 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการสงเสริมศักยภาพชุมชนในการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ

วงจร ในเขตอําเภอบานไผ 

  500,000.00 เพื่อสรางความรู

ความเขาใจแก

ชุมชนในการกําจัด

ขยะมูลฝอยอยาง

เปนระบบ 

อบรมชุมชนในเขตพื้นที่อําเภอ

บานไผ 

608 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการบูรณาการความรวมมือของ

ภาครัฐ เอกชน ชุมชนทองถิ่นเพื่อการ

อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมจังหวัดขอนแกน 

  300,000.00 เพื่อบูรณาการ

ความรวมมือของ

ภาครัฐ เอกชน 

ชุมชนทองถิ่นเพื่อ

การอนุรักษและ

ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาํ

ระบบฐานขอมูลดานส่ิงแวดลอม 

609 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอมอําเภอ

กระนวน 

  500,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

หมูบาน (ทสม.) 

อบรมอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

610 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม อ.ภูผามาน 

  500,000.00 -เพื่อสรางเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

หมูบาน (ทสม.) 

เครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

611 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการสรางชุมชนตนแบบในการ

จัดการส่ิงแวดลอมแบบมีสวนรวม

อําเภอเมือง 

  500,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

หมูบาน (ทสม.) 

เครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

612 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม อําเภอสีชมพ ู

  500,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

หมูบาน (ทสม.) 

เครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

613 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอม 

  200,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

หมูบาน (ทสม.) 

เครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

614 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม อ.บานฝาง 

  430,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

หมูบาน (ทสม.) 

เครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

615 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม อ.แวงใหญ 

  400,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

หมูบาน (ทสม.) 

เครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

616 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

คายวิทยเยาวชน คนรักส่ิงแวดลอม 

(อุดหนุนศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาขอนแกน) 

  100,000.00 เพื่อจัดกิจกรรม

สงเสริมการอนุรักษ

และใสใจ

ส่ิงแวดลอมใหกับ

นักเรียนและ

นักศึกษา กศน. 

นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส 

และนักศึกษา กศน.จาํนวน 100 

คน 

617 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

สงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช

กุมารี 

  400,000.00 เพื่อเปนการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชไมให

สูญพันธุ 

อนุรักษพันธกุรรมพืชในทองถิ่น

ไมใหสูญพันธุ 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

618 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการ 1 อําเภอ 1 ชุมชนตนแบบ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

  200,000.00 เพื่อพัฒนาชุมชน

ตนแบบการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม

สําหรับเปนตัวแบบ

แกหมูบานอื่นใน

การนําไปขยายผล 

หมูบานตนแบบในจังหวัด

ขอนแกน ไมนอยกวา3 หมูบาน 

619 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

กอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตยเพื่อการเกษตร(โซลาเซลล 

ปม) บานหนองหอย ม.7ต.บานโคก อ.

หนองนาคํา จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหเกษตรกรมี

น้ําใชเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

ติดต้ังแผงโซลาเซลลขนาดไม

นอยกวา 3,000 วัตต พรอม

ติดต้ังเคร่ืองแปลงกระแส 

(อินเวอรเตอร)ขนาดไมนอยกวา 

3,000 วัตต และขุดเจาะบอ

บาดาลขนาด 6 นิ้ว ความลึก

เฉล่ียไมนอยกวา 50 ม. ติดต้ัง

เคร่ืองสูบน้ําแบบจุมน้ําขนาด 1.5 

แรงมา 

620 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

กอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงาน

แสงอาทิตยเพื่อการเกษตร(โซลาเซลล 

ปม) บานโคกเจริญ ม.8 ต.บานโคก อ.

หนองนาคํา จ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อใหเกษตรกรมี

น้ําใชเพื่อ

การเกษตรอยาง

เพียงพอ 

 

 

ติดต้ังแผงโซลาเซลลขนาดไม

นอยกวา 3,000 วัตต พรอม

ติดต้ังเคร่ืองแปลงกระแส 

(อินเวอรเตอร)ขนาดไมนอยกวา 

3,000 วัตต และขุดเจาะบอ

บาดาลขนาด 6 นิ้ว ความลึก

เฉล่ียไมนอยกวา 50 ม. ติดต้ัง

เคร่ืองสูบน้ําแบบจุมน้ําขนาด 1.5 

แรงมา 

621 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ติดต้ังเสาไฟฟาแสงสวางพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar Cell) บานโคก

กลาง ม.6 ต.โนนสมบูรณอ.เขาสวน

กวาง 

  476,000.00 เพื่อใหประชาชนมี

ไฟฟาใช 

แผงโซลาเซลลไมนอยกวา120 

วัตต ขนาดเสาสูงไมนอยกวา 9 

ม. จํานวน 10 ชุด  

622 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ปรับปรุงระบบฐานขอมูลบุคคลของ 

อบจ.ขอนแกน 

  100,000.00 เพื่อเปนคาปรับปรุง

ระบบฐานขอมูล

บุคคลของ อบจ.

ขอนแกน 

ขาราชการ พนักงานจาง 

ขาราชการคคูบุคลากรทาง

การศึกษา 

623 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

พัฒนาระบบสารสนเทศองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน 

  200,000.00 เพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศของ 

อบจ.ขอนแกน 

ระบบสารสนเทศ 
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624 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

อบรมเชิงปฏิบัติการงานออกแบบ

สถาปตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล 

(Universal Design) 

  200,000.00 เพื่อสรางความรู 

ความเขาใจในดาน

การออกแบบ

สถาปตยกรรมเพื่อ

คนทั้งมวลใหแก

บุคลากรของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

จัดอบรม 

625 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คาเบี้ยประชุม สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

  110,000.00 เพื่อจายเปนคาเบีย้

ประชุม ส.อบจ.ขก 

เบี้ยประชุม 

626 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการจัดทาํ

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน 

  100,000.00 เพื่อจายเปนคาเบีย้

ประชุมแก

คณะกรรมการ

จัดทําแผนพัฒนา 

อบจ.ขอนแกน 

ตลอดจนคณะกรรม

กาดกรประสาน

แผนฯ 

เบี้ยประชุม 

627 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คารับรองและพิธีการ   900,000.00 เพื่อเปนคารับรองผู

มาเยี่ยมชมและ

ศึกษาดูงานตาม

ภารกิจของ 

อบจ.ขก 

สวนราชการ หนวยงานในและ

นอกเขต จ.ขก 

628 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คาธรรมเนียม   430,000.00 เพื่อเปน

คาธรรมเนียมจด

ทะเบียนรถยนต ทํา

สัญญาฯ 

คาธรรมเนียมตาง ๆ 

629 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คาใชจายงานรัฐพิธ ี   1,000,000.00 เพอเปนคาใชจาย

ในการจัดงานรัฐพิธ ี

และพิธีสําคัญอื่น 

งานรัฐพิโธ หรือพิธีทางศาสนา 

630 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

สงใชเงินกูกองทุนสะสมของ อบจ. 

(กสอ.) 

  12,650,200.00 เพื่อสงใชเงินกู

กองทุนสะสมของ 

อบจ.(กสอ.) 

สงใชเงินกูกองทุนสะสมของ 

อบจ.(กสอ.) 

631 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

สงใชเงินกูธนาคารกรุงไทย จํากัด   102,000,000.00 เพื่อชําระคืนเงินกู

ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด 

ชําระเงินกูพรอมดอกเบีย้แก

ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
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632 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เรงรัดการจัดเก็บภาษ ี   350,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ

ใหผูจําหนายน้ํามัน

เชื้องเพลิงและยา

สูงโรงแรมไดรับ

ความรูความเขาใจ 

ออกประชาสัมพันธ 

633 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ   280,000.00 เพื่อจายเปนคาจาง

เหมาบริการงาน

ตาง ๆ ที่เปน

กิจการของกอง

แผนและ

งบประมาณ 

จางเหมา 

634 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เงินชวยพิเศษ   200,000.00 เพอจายเปนเงิน

ชวยเหลือคาทาํศพ

กรณีขาราชการ

สวนทองถิ่นถึงแก

กรรมในตําแหนง 

ขาราชการสวนทองถิ่น 

635 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คาวัสดุและอะไหลซอมครุภัณฑประเภท

งานทดสอบและววิเคราะหคุณภาพวัสดุ

และคุณภาพงาน 

  100,000.00 เพื่อเปนคาจัดซ

อวัสดุและซอม

ครุภัณฑประเภท

งานทดสอบและ

วิเคราะหคุณภาพ

ใชในการ

ปฏิบัติงานและ

ใหบริการ 

วัสดุ 

636 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คาวัสดุและอะไหลซอมครุภัณฑประเภท

งานสํารวจ 

  100,000.00 เพื่อเปนคาจัดซ้ือ

วัสดุและอะไหล

ครุภัณฑประเภท

งานสํารวจ 

วัสดุและอะไหลครุภัณฑประเภท

สํารวจ 

637 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ   18,451,300.00 เพื่อสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ/ลูกจาง

และกองทุน

บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการฯ 

กองทุน 

638 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เงินสํารองจาย   108,730,000.00 เพื่อสํารองจาย

กรณีเรงดวนและ

จําเปนในการ

ชวยเหลือและ

แกไขปญหาความ

เดือดรอนแก

ราษฎร 

ชวยเหลือราษฎรกรณีเกิดสา

ธารณภัยหรือไดรับความ

เดือดรอน 
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639 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

รายจายตามขอผูกพัน   6,229,000.00 เพื่อเปน

ทุนการศึกษา เพื่อ

สมทบกองทุน 

6 รายการ 

640 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เงินบํารุงสมาคมองคการบริหารสวน

จังหวัดแหงประเทศไทย 

  1,000,000.00 เพื่อจายเปนคา

บํารุงสมาคม อบจ.

แหงประเทศไทย 

สมาคม อบจ.แหงประเทศไทย 

641 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

บริหารจัดการการเงินการคลัง อบจ.

ขอนแกน 

  347,871,900.00 เพื่อเปนเงินเดือน

และคาตอบแทน 

นายก รองนายก เลขา ที่ปรึกษา 

ขาราชการ 

642 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คาตอบแทน   97,782,400.00 นายก/รองนายก/

ประธานสภา/รอง

ประน/อ.อบจ./

คกก/จัดซ้ือจัด

จาง/ผูควบคุมงาน/

คกกและอนุมกร

รมการฯลฯ 

จํานวน  12  รายการ 

643 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คาจาง   10,657,200.00 เพื่อเปนคาจาง

ลูกจางประจาํสวน

ราชการสังกัด 

อบจ. 

สวนราชการในสังกัด อบจ. 

644 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คาหนังสือพิมพและวารสาร   80,000.00 เพื่อเปนคาจัด

จัดซ้ือหนังสือพิมพ 

วารสารไวบริการ 

หนังสือพิมพรายวัน 

645 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เงินเพิ่มและเงินรางวัล   64,347,200.00 เพื่อเปน

คาตอบแทนและ

เงินเพิ่มตาง ๆ ที่มี

สิทธิ์ไดรับแก

ขาราชการตามที่

กฎหมายกาํหนด 

8 รายการ 

646 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ

ใหบริการประชาชน 

  56,623,000.00 เพื่อเปนคาเบี้ย

เล้ียงคาพาหนะ

และคาเชาที่พัก

ของขาราชการ 

ลูกจางประจาํใน

สังกัด อบจ.ในการ

สัมมนาและ

เดินทางไปปฏิบัติ

ราชการทั้งในและ

นอกพื้นที ่

รอยละของความพึงพอใจของ

ผูปฏิบัติงาน 
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647 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ประเมินผลงานขาราชการครูเพื่อใหมี

หรือเล่ือนวิทยฐานะ 

  100,000.00 เพื่อเปนคาใชจาย

ในการประเมินผล

งานของขาราชการ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสังกัด อบจ.

ขอนแกน 

648 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

บริหารจัดการดานสาธารณูปโภค   14,310,000.00 เพื่อเปนคาใชจาย

ตาง ๆ ในการ

ติดตอประสานงาน

ของ อบจ.

ขอนแกน ระหวาง

สวนราชการใน

และนอกเขต

จังหวัด 

คาสาธารณูปโภค 

649 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

สวัสดิการขาราชการและลูกจาง   5,923,200.00 เพื่อเปนคาบํารุง

การศึกษาและคา

เลาเรียนบุตร

ขาราชการในสังกัด 

/คาเชาบาน 

รอยละความพึงพอใจ 

650 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

จัดหาครุภัณฑใชในการปฏบิัติงานและ

ใหบริการประชาชน 

  3,094,900.00 เพื่อจัดหาครุภัณฑ

ใชในกิจการของ 

อบจ.สําหรับ

ปฏิบัติงานและ

ใหบริการแก

ประชาชนของสวน

ราชการในสังกัด 

ตามรายการครุภัณฑ 

651 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

(โฆษณาและเผยแพร) 

  2,500,000.00 เพื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธการ

ดําเนินงานของ 

อบจ.ขอนแกนให

ประชาชนไดรับ

ทราบ 

ภารกิจ อบจ. 

652 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ศึกษาอบรมและดูงานของสมาชิกสภา 

อบจ.ขอนแกน คณะผูบริหาร ขาราชการ 

พนักงาน เจาหนาที่ของ อบจ. ขอนแกน 

  6,000,000.00 เพื่อให ส.อบจ.

คณะผูบริหาร

ขาราชการ 

พนักงาน เพิ่มพูน

ความรูดาน

กฏหมายในการ

บริหารราชการ

สวนทองถิ่น 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน 
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653 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

อบรมสัมมนาของคณะผูบริหาร

ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจางสมาชิก

สภา อบจ. ขอนแกนและสวนราชการอืน่

ที่เกี่ยวของ 

  6,000,000.00 เพื่อเสริมสราง

สมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานใหแก

บุคลากร ของ 

อบจ.ขอนแกน 

คณะผูบริหารขาราชาการ ลูกจาง 

พนักงานจาง สมาชิกสภาฯและ

สวนราชการอื่นที่เกี่ยวของและ

ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ 

654 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

อบรมสัมมนาเครือขายชางทองถิ่นจังหวดั

ขอนแกน 

  200,000.00 เพื่อสรางความรู

และยกระดับการ

ปฏิบัติงานดานชาง

ทองถิ่น 

เครือขายและแลกเปล่ียน

ประสบการณในการปฏิบัติงาน

ดานชางทองถิ่นในจังหวัด

ขอนแกน 

655 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ออกหนวยบริการประชาชนเคล่ือนที่   300,000.00 เพื่อเปนการออก

พบปะเยีย่มเยียน

ราษฎร  

ประชาชนในเขตจังหวัด 

656 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

อบรมเชิงปฏิบัติการ   2,000,000.00 เพื่ออบรมและ

ปลูกฝงจิตสํานึกให

ประชาชนมีความ

รักชาติ ปกปอง

สถาบัน 

จัดอบรม 

657 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เปดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวน

รวมของประชาชน 

  1,000,000.00 เพื่อใหประชาชน

ไดมีความรู ความ

เขาใจในบทบาท

อํานาจหนาที่ของ

ตนเอง 

ประชาคม อบจ. 

658 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

การดําเนินงานของคณะกรรมการสภา 

อบจ.ขอนแกน 

  100,000.00 เพื่อสงเสริม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของ

คณะกรรมการสภา 

อบจ.ขอนแกน 

สมาชิกสภา อบจ.ขก. 

659 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและ

ผูบริหาร อบจ.ขอนแกน 

  100,000.00 เพื่อใหประชาชน

ในทองถิ่นไดมี

ตัวแทนของตนเอง

ในการบริหารงาน

ในทองถิ่น 

จัดการเลือกต้ัง 

660 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

โครงการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา อบจ.ขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อติดตามและ

ประเมินผลการ

พัฒนาขององค

บริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน 

ติกตามและประเมินผลแผนงาน/

โครงการตามแผนพัฒนาฯที่

ดําเนินการ 



ที่ ยุทธศาสตร โครงการ 
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661 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป (2561-

2563) ของอบจ.ขอนแกน และ

แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม  (พ.ศ. 2560-

2562) 

  100,000.00 เพื่อวางแผนการ

พัฒนาสามป  

(พ.ศ. 2561-2563) 

และแผนพัฒนา

สามปเพิ่มเติม 

(พ.ศ. 2560-2562)

ขององคการ

บริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน เพื่อ

นําไปจัดทําเปน

ขอบัญญัติ 

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสาม

ป 

662 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดทําแผนดําเนินงานประจาํป 

2560 ของ อบจ.ขอนแกน และแผน

ดําเนินงานเพิ่มเติม 

  50,000.00 เพื่อจัดทําแผนการ

ดําเนินงาน

ประจําปของ 

อบจ.ขก. สําหรับ

ใชในการประสาน

การปฏิบัติ และ

กํากับ ติดตามผล

การดําเนินงานตาม

แผนพัฒนา 

จัดประชุมสวนที่เกี่ยวของ 

663 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการทบทวน

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัดขอนแกน 

  500,000.00 เพื่อทบทวนกรอบ

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด

ขอนแกน ให

สอดคลองและ

เชื่อมโยงกับ

สภาวะการณที่

เปล่ียนแปลงไป 

จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ 

664 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประสาน

แผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัดขอนแกน 

  300,000.00 เพื่อชี้แจงแนว

ทางการประสาน

แผนพัฒนาทองถิ่น

จังหวัดขอนแกน

และนโยบายการ

พัฒนาระดับชาติ 

กรรมการ,เลานุการและเจาหนาที่

ประสานแผน 

665 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

โครงการพัฒนาเครือขายการจัดทําแผน

และงบประมาณทางการศึกษาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวดั

ขอนแกน 

  8,000,000.00 เพื่อสรางเครือขาย

ในการจัดทํา

งบประมาณ

ทางการศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษา 
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666 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

พัฒนาศูนยเครือขายเพือ่แกไขปญหาและ

สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่นระดับจังหวัด 

  100,000.00 เพื่อสงเสริม

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของ

ศูนยเครือขายเพื่อ

แกไขปญหาและ

สงเสริมการมีสวน

รวมในการพัฒนา

ทองถิ่นจังหวัด

ขอนแกน 

จัดกหาหนังสือพิมพและอุปกรณ

เพื่อใหบริการแกประชาชนทัว่ไป 

667 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เสริมสรางความเขมแข็งในการรักษา

ความสงบเรียบรอยและปองกันตนเอง 

ดดยประชาชนมีสวนรวม 

  300,000.00 เพื่ออบรม

ประชาชนใหมี

ความรู สามารถ

แกไขปญหาภายใน

ชุมชน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯใหแก

ประชาชนทั่วไป 

668 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

การสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชนในการรักษาความสงบเรียบรอย

และความมั่นคงในชุมชน 

  200,000.00 เพื่ออบรม

ประชาชนในชุมชน

ตางๆ ในเขต

จังหวัดขอนแกนให

มีความรู 

ความสามารถ

แกไขปญหาภายใน

ชุมชน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

669 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

โครงการเสริมสรางความปรอองดอง   600,000.00 เพื่ออบรม

ประชาชนใหมี

ความรู 

ความสามารถ

แกไขปญหาภายใน

ชุมชน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯใหแก

ประชาชนทั่วไป 

670 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

อบรมหลักสูตร"การรักษาความสงบ

เรียบรอยและสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น" 

  500,000.00 เพื่อพัฒนา

ศักยภาพตํารวจ

ชุมชน อปพร.ใหมี

ความรู 

ความสามารถใน

การแกไขปญหา

ภายในชุมชน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

671 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

บูรณาการดานการวางแผนพัฒนาทองถิน่

ระหวางภาคีเครือขายของ อปท. จังหวดั

ขอนแกน 

  200,000.00 เพื่อบูรณาการดาน

การวางแผนพัฒนา

ทองถิ่นระหวาง

ภาคีเครือขายของ 

อปท.ในเขตจังหวัด

ขอนแกน 

จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการฯในเขต

พื้นที่จังหวัดขอนแกน 
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672 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

โครงการสรางจิตสํานึกปกปองสถาบัน

และสรางความปรองดองสมานฉันทของ

คนในชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 

  2,000,000.00 เพื่ออบรมและ

ปลูกฝงจิตสํานึกให

ประชาชนมีความ

รักชาติ ปกปอง

สถาบันและสราง

ความปรองดอง

สมานฉันท 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

673 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

โครงการสรางชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูน 

น้ําใจ สรางวิถีไทยสามัคคี ประจําป 

2560 (อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ

โนนศิลา) 

  200,000.00 สงเสริม

กระบวนการ

ประชารัฐ โดย

เสริมสรางการมี

สวนรวมภาค

ประชาชนกับ

ภาครัฐ 

ประชาชนในเขตอําเภอโนนศิลา 

674 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

พิ่มประสิทธิภาพกํานัน ผูใหญบานใน

การบูรณาการตามมาตรการรักษาความ

เปนระเบียบเรียยบรอยและพัฒนา

ทองถิ่นจังหวัดขอนแกนประจาํป 2560 

  1,200,000.00 เพื่อใหกํานัน 

ผูใหญบาน มี

ความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกบับทบาท

หนาที ่

กํานัน ผูใหญบาน  

675 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ฝกอบรมทบทวนอาสามัคคีตํารวจบาน 

ประจําป 2560 อําเภอบานไผ ประจาํป 

2559 (อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ) 

  200,000.00 เพื่ออบรม

อาสาสมัครตํารวจ

บาน (อสตร.) ใหมี

ความรู สามารถ

แกไขปญหาภายใน

ชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่อําเภอบานไผ 

676 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจบาน ประจําป

งบประมาณ 2560 (อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรบานไผ) 

  300,000.00 เพื่อเสริมสราง

ความเขาใจและ

ทัศนคติที่ดีตอกัน

ระหวางเจาหนาที่

กับประชาชน 

ประชาชนในพื้นที ่

677 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครตํารวจบาน 

อําเภอภูเวียง (อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรภู

เวียง) 

  100,000.00 เพ่ือแสวงหาความ

รวมมอืจาก

ประชาชนในการ

ปองกันปราบปราม

อาชญษกรรม ยา

เสพติด อุบัติเหตุ

ตางๆ 

อาสามัครตํารวจบาน 

678 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิ่ม

ประสิทธิภาพผูนําชุมชน (อุดหนุนที่ทํา

การปกครองอําเภอภูเวยีง) 

  50,000.00 เพื่อใหผูนําชุมชนมี

ความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกบับาบาท

หนาที่ของตนเอง

ไดเปนอยางดี 

กํานัน ผูใหญบาน และ

คณะกรรมการหมูบานในพื้นทีอ่.ภู

เวียง 
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679 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท 

อําเภอโนนศิลา 

  1,000,000.00 เพื่ออบรม

ประชาชนใหมี

ความรู สามารถ

แกไขปญหาภายใน

ชุมชน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

680 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครตํารวจชุมชน

ปองกันปราบปรามยาเสพติด (อุดหนุน

สถานีตํารวจภูธร หนองสองหอง) 

  350,000.00 เพื่อแสวงหาความ

รวมมือจาก

ประชาชนในการ

ปองกันปราบปราม

อาชญากรรม ยา

เสพติด อุบัติภัย

ตางๆ 

อาสาสมัครตํารวจชุมชน 

681 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจบาน (อุดหนุน

สถานีตํารวจภูธรชนบท) 

  200,000.00 เพื่อปลูกจิตสํานกึ

ประชาชนใหเปน

พลเมืองดี มี

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ประชาชนในพื้นที ่

682 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

สงเสริมความสงบเรียบรอยและพัฒนา

ทองถิ่นอําเภอกระนวนอยางยั่งยืน 

(อุดหนุนสถานีตํารวจภธูรกระนวน) 

  1,000,000.00 เพื่ออบรม

ประชาชนใหมี

ความรู 

ความสามารถ

แกไขปญหาภายใน

ชุมชน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ

งบประมาณ  โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 682 โครงการ  จํานวนเงิน 1,921,432,300  บาท  มี

การเบิกจายงบประมาณจํานวน 603 โครงการ จํานวนเงิน 1,813,154,300  ลานบาท  สามารถจําแนกตาม

ยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ีผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 114 430,041,500.00 114 430,021,500.00 

การพัฒนาการศึกษา 62 235,560,000.00 62 235,560,000.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชน 292 223,809,500.00 220 118,795,500.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 41 90,499,600.00 40 90,103,600.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

112 51,451,400.00 106 48,603,400.00 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 61 890,070,300.00 61 890,070,300.00 

รวม 682 1,921,432,300.00 603 1,813,154,300.00 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

1 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดกิจกรรมสําหรับเด็ก

และเยาวชน 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

2 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดงานวันเด็กแหงชาติ 

ประจําป 2560 อําเภอ

ภูเวียง (อุดหนุนที่ทํา

การปกครองอําเภอภู

เวียง) 

  120,000.00 120,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

3 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

เขาคายชมรมผูสูงอาย ุ

ประจําป 2560 

(อุดหนุนโรงพยาบาล

ศูนยขอนแกน) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

4 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม อําเภอภู

เวียง(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอภูเวียง) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

5 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

รดน้ําขอพรผูสูงอายวุัน

สงกรานต(อุดหนุนสภา

วัฒนธรรมอําเภอหนอง

นาคํา) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

6 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

วันวิสาขบูชาโลก 

(อุดหนุนสภา

วัฒนธรรมอําเภอหนอง

นาคํา) 

  20,000.00 20,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

7 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

วันเขาพรรษา(อุดหนุน

สภาวัฒนธรรมอําเภอ

หนองนาคํา) 

  20,000.00 20,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

8 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สงเสริมกิจการ

สาธารณสุข 

  40,000,000.00 40,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ 

ดําเนิน 

งาน 

9 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

คาปวยการสําหรับ

อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมุบาน 

  282,600,000.00 282,600,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

10 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมอาสาสมัคร

สาธารณสุข ประจํา

หมูบาน (อสม.) จ.

ขอนแกน ประจาํป 

2559(อุดหนุน

สํานักงานสาธารณสุข 

จ.ขอนแกน) 

  1,660,000.00 1,660,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

11 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

การพัฒนารูปแบบการ

บริการที่สมบูรณแบบ

เพื่อการดูแลผูปวย

ภาวะปากแหวาง

เพดานโหวาและความ

พิการแตกาํเนิดของ

ศรีษะและใบหนาใน

พื้นที่ จ.ขอนแกน

(อุดหนุนมูลนิธิตะวัน

ฉายเพื่อผูปวยปาก

แหวงเพดานโหวาและ

พิการทางศรีษะและ

ใบหนา) 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

12 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดหาครุภัณฑ

การแพทย(อุดหนุน

โรงพยาบาลชนบท) 

  94,500.00 94,500.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

13 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดหารถพยาบาล

ฉุกเฉินพรอมอปุกรณ

ชวยชีวิต โรงพยาบาล

พระยืน จ.ขอนแกน

(อุดหนุนโรงพยาลพระ

ยืน) 

  2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

14 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดซ้ือเคร่ืองชวย

หายใจชนิดควบคุม

ดวยความดัน(อุดหนุน

โรงพยาบาลพระยืน) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

15 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

อบจ.ขอนแกน เพื่อ

พัฒนาบริการดานการ

รักษาพยาบาล 

โรงพยาบาลมัญจาคีรี 

ป 2560 (อุดหนุน

โรงพยาบาลมัญจาคีรี) 

  2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

16 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

อบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานเชิง

รุกของ อสม.ในการ

สงเสริมสุขภาพและ

ควบคุมปองกันโรค อ.

เปอยนอย จ.ขอนแกน 

ประจําป 2560 

(อุดหนุนสํานักงาน

สาธารณสุข อ.เปอย

นอย) 

  450,000.00 450,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

17 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

รณรงครวมพลังสราง

สุขภาพ วัน อสม.

แหงชาติ อ.ภูเวียง 

ประจําป 2560(

อุดหนุนสํานักงาน

สาธารณสุข อ.ภูเวียง) 

  50,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

18 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

พัฒนาระบบบริการ

สุขภาพในชุมชนโดย 

"หมอประจาํ

ครอบครัว"อําเภอโนน

ศิลา จังหวัดขอนแกน 

ปงบประมาณ 2560 

(อุดกนุนสํานักงาน

สาธาณณสุข อาํเภอ

โนนศิลา) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

19 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ.กระนวน (อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.

กระนวน) 

  120,000.00 120,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

20 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ.เขาสวนกวาง 

(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอเขา

สวนกวาง) 

  80,000.00 80,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

21 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ.โคกโพธิ์ไชย 

(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครอง อ.โคกโพธิ์

ไชย) 

  60,000.00 60,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

22 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ.ชนบท (อุดหนุนที่ทาํ

การปกครอง อ.ชนบท) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

23 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ.ชุมแพ (อุดหนุนที่ทํา

การปกครอง อ.ชุมแพ) 

  260,000.00 260,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

24 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ.ซําสุง (อุดหนุนที่ทํา

การปกครอง อ.ซําสูง) 

  60,000.00 60,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

25 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ. น้ําพอง(อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.น้ํา

พอง) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

26 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ.โนนศิลา (อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.โนน

ศิลา) 

  80,000.00 80,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

27 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ.บานไผ (อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.บาน

ไผ) 

  150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

28 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ. บานฝาง(อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.บาน

ฝาง) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

29 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ. บานแฮด(อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.บาน

แฮด) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

30 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ. เปอยนอย (อุดหนุน

ที่ทําการปกครอง อ.

เปอยนอย) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

31 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ.พระยืน (อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.พระ

ยืน) 

  60,000.00 60,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

32 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ. พล (อุดหนุนที่ทํา

การปกครอง อ.พล) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

33 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ.ภูผามาน (อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.ภูผา

มาน) 

  60,000.00 60,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

34 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ.ภูเวียง (อุดหนุนที่ทํา

การปกครอง อ.ภูเวียง) 

  120,000.00 120,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

35 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ.มัญจาคีรี  (อุดหนุน

ที่ทําการปกครอง อ.

มัญจาคีรี) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

36 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ. เมืองขอนแกน 

(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครอง อ.เมือง

ขอนแกน) 

  270,000.00 270,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

37 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ. เวียงเกา (อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.

เวียงเกา) 

  60,000.00 60,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

38 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ.แวงนอย (อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.แวง

นอย) 

  60,000.00 60,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

39 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ. แวงใหญ (อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.แวง

ใหญ) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

40 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ.สีชมพู  (อุดหนุนที่

ทําการปกครอง อ.สี

ชมพู) 

  150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

41 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ. หนองนาคํา 

(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครอง อ.หนองนา

คํา) 

  60,000.00 60,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

42 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ.หนองเรือ  (อุดหนุน

ที่ทําการปกครอง อ.

หนองเรือ) 

  150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

43 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ. หนองสองหอง 

(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครอง อ.หนองสอง

หอง) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

44 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนย

เฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยโรค

เอดสและผูติดเชื้อ HIV 

อ.อุบลรัตน  (อุดหนุน

ที่ทําการปกครอง อ.

อุบลรัตน) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

45 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

รณรงคปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

  1,600,000.00 1,600,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

46 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สงเสริมสถานศึกษา

ดีเดนในการรณรงค

ปองกันยาเสพติด 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

47 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

ประจําป 2560 

(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองจังหวัด

ขอนแกน)

(ศอ.ปส.จ.ขก.) 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

48 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

อบรมอาสาสมัคร

ตอตานยาเสพติด

(อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรชุมแพ) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

49 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดหากลอง ซีซีทีว ี

(อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรพล) 

  150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

50 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

ฝกอบรมเยาวชน

สัมพันธตานยาเสพติด 

ประจําป 2560 

(อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรบานไผ) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

51 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

ฝกอบรมสมาชิกแจง

ขาวอาชญากรรมตาน

ยาเสพติด ประจําป 

2560 (อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรบานไผ) 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

52 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

ฝกอบรมอาสาสมัคร

เครือขายปองกัน

อาชญากรรมตานยา

เสพติด ประจําป 2560 

(อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรบานไผ) 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

53 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

ฝกอบรมอาสาสมัคร

เครือขายนักเรียน 

นักศึกษา ตานภยั

อาชญากรรม ยาเสพ

ติด ประจําป 2560 

(อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรบานไผ) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

54 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

แขงขันกีฬาขอนแกน

ตานภัยยาเสพติด

(อุดหนุนตํารวจภูธร

จังหวัดขอนแกน) 

  1,600,000.00 1,600,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

55 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

ฝกอบรมแกนนาํ

เยาวชนแจงขาว

อาชญากรรมและยา

เสพติด ประจําป 2560 

(อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรชนบท) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

56 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

หมูบานชุมชนและ

มวลชนสัมพันธสราง

ภูมิคุมกันยาเสพติด

และอาชญากรรม ป 

2560 (อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรโนนศิลา) 

  120,000.00 120,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

57 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

โครงการแขงขัน

ฟุตบอลภูพานราช

นิเวศน จังหวัด

สกลนคร 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

58 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

ฝกอบรมสมาชิกแจง

ขาวอาชญากรรมและ

ยาเสพติด อ.โนนศิลา 

ประจําป 2560 

(อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรโนนศิลา) 

  80,000.00 80,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

59 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

อบรมใหความรูสราง

ภูมิคุมกันยาเสพติด

ใหกับเด็กนักเรียนใน

สถานศึกษาประจําป 

2560 (อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรโนนศิลา) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

60 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

อบรมแกนนําเยาวชน

คนดีศรีโนนศิลาเพื่อ

สรางความปรองดอง

สมานฉันทลชด

อาชญากรรม ยาเสพ

ติด ประจําป 2560 

(อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรโนนศิลา) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

61 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

หมูบานชุมชนและ

มวลชนสัมพันธสราง

ภูมิคุมกันยาเสพติด

และอาชญากรรม 

ประจําป 2560 

(อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรชนบท) 

  120,000.00 120,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

62 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

โครงการแขงขันกีฬา

ตะกรอประเพณี

เทศกาลงานไหม อบจ.

ขอนแกน 

  600,000.00 600,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

63 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

ฝกอบรมสมาชิกแจง

ขาวอาชญากรรมและ

ยาเสพติด อาํเภอ

ชนบท ประจาํป 2560 

(อุดหนุนสถานีตํารวจ

ชนบท) 

  80,000.00 80,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

64 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

แขงขันกีฬาเทนนิส 

ผูสูงอายุขอนแกนโอ

เพน 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

65 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

อบรมเยาวชนมุสลิม 

คริสต หรือพุทธ 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

66 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

อบรมเยาวชนเลนกีฬา

หางไกลยาเสพติด รอน

นี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก 

  400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

67 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

อบรมใหความรูสราง

ภูมิคุมกันยาเสพติด

ใหกับเด็กนักเรียนใน

สถานศึกษาประจําป 

2560 (อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรชนบท) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

68 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

อบรมแกนนําเยาวชน

คนดีศรีชนบทเพื่อ

สรางความปรองดอง

สมานฉันทลด

อาชญากรรม ยาเสพ

ติด ประจําป 2560 

(อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรชนบท) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

69 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

ฝกอบรมเยาวชนมั่นใจ 

หางไกลยาเสพติด

สถานีตํารวจภูธรเปอย

นอย ประจําป 2560 

(อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรเปอยนอย) 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

70 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

ฝกอบรมเยาวชน

สัมพันธ สรางเครือขาย

ปองกันอาชญากรรม

และยาเสพติด 

(อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรหนองสอง

หอง) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

71 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

ฝกอบรมเยาวชน

สัมพันธสรางเครือขาย

ปองกันอาชญากรรม

และยาเสพติด 

(อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรชนบท) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

72 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดซ้ืออุปกรณกีฬา   11,500,000.00 11,500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

73 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

การจัดงานประเพณี

ศาสนาและวัฒนธรรม 

  4,400,000.00 4,400,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

74 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

แขงขันกีฬาฟุตซอล 

อบจ.ขอนแกน คัพ 

ตานยาเสพติด 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

75 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สงเสริมผาไทยลาย

เอกลักษณอําเภอบาน

ฝาง (อุดหนุน

สํานักงานวัฒนธรรม

อําเภอบานฝาง) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

76 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

โครงการแขงขันกฬา

หมากรุกไทย 

  400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

77 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดงานประเพณีสุด

ยอดสงกรานตอีสาน 

เทศกาลดอกคูณเสียง

แคนและถนนขาว

เหนียว ประจําป 2560 

(อุดหนุนเทศบาลนคร

ขอนแกน) 

  400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

78 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดงานประเพณีออก

พรรษา ลอยประทีป

บูชาพุทธกตัญู 

(อุดหนุนเทศบาลนคร

ขอนแกน) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

79 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

แขงขันกีฬา อบจ.

อีสานสัมพันธ 

  2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

80 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดงานประจําป

ประเพณีศาลเจาพอ

หมื่นศรี ประจําป 

2560 (อุดหนุนที่ทํา

การปกครองอําเภอ

แวงนอย) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

81 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

แขงขันบาสเกตบอล 

อบจ.ขอนแกน คัพ 

  400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

82 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

แขังขันกีฬาฟุตบอล

อาวุโสคูณแคนคัพ 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

83 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

แขงขันฟุตบอลกีฬา

แหงชาติรอบคัดเลือก

ตัวแทนภาค 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

84 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดงานอนุรักษ 

สงเสริมศิลปะประเพณี

และวัฒนธรรมทองถิ่น

อําเภอภูผามาน 

(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอภูผา

มาน) 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

85 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

แขงขันกีฬาเปตอง 

อบจ.ขอนแกน คัพ 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

86 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

แขังขันวายน้ํา อบจ.

ขอนแกน คัพ 

  400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

87 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สืบสานประเพณีและ

ของดีเมืองกระนวน 

ประจําป 2560 

(อุดหนุนสํานักงาน

วัฒนธรรมอําเภอ

กระนวน) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

88 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

คลีนิคกีฬา   300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

89 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดงานกาชาดประจําป 

รวมของดีเมืองชุมแพ 

ประจําป 2560 

(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอชุมแพ) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

90 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดงานแสง สี เสียง 

ศิวะ ราตรีปูชนียาลัย

ปราสาทเปอยนอย 

(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอเปอย

นอย) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

91 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดงานประเพณีบุญบั้ง

ไฟ อําเภอบานไผ 

ประจําป 2560 

(อุดหนุนที่ทําการปก

คองอําเภอบานไผ) 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

92 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดงานประเพณีบุญกุม

ขาวใหญและของดี

อําเภอบานไผ 

ประจําป 2560 

(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอบานไผ) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

93 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

เทศกาลไกยาง ของดี

อําเภอเขาสวนกวาง 

ประจําป 2560 

(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอเขา

สวนกวาง) 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

94 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดงานประเพณีสรงน้ํา

พระเจาใหญไชยวาน 

ประจําป พ.ศ.2560 

(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอโคก

โพธิ์ไชย) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

95 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดงานประเพณีบุญบั้ง

ไฟ(สองฝงบั้งไฟลาน) 

ขอนแกน-ชัยภูมิ 

ประจําป 2560 อ.โคก

โพธิ์ไชย (อุดหนุนที่ทํา

การปกครองอําเภอ

โคกโพธิ์ไชย) 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

96 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

เทศกาลวาวและ

บุญกุมขาวโนนศิลา 

ประจําป 2559 

(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอโนน

ศิลา) 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

97 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

ออกรานธารากาชาด

เพื่อหารายไดใน

เทศกาลไหมนานาชาติ 

ประเพณีผูกเส่ียวและ

งานกาชาดจังหวัด

ขอนแกน ประจาํป 

2559-2561 (อุดหนุน

สํานักงานเหลากาชาด

จังหวัดขอนแกน) 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

98 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดงานประเพณี

บวงสรวงหลักเมืองภู

เวียงและเทศกาลของดี

เมืองภูเวียง ประจําป 

2560 (อุดหนุนที่ทํา

การปกครองอําเภอภู

เวียง) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

99 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

งานประเพณีบุญกุม

ขาวใหญ และของดี

แวงใหญ ประจําป 

2560 (อุดหนุนที่ทํา

การปกครองอําเภอ

แวงใหญ) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

100 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดงานเทศกาล

ประจําป 2559 อําเภอ

หนองนาคํา งาน

เทศกาลงมปลาน้ําแดง

แงงผาฝาย ไหวพระ

พุทธนาคํา (อุดหนุนที่

ทําการปกครองอําเภอ

หนองนาคํา) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

101 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักเรียน

สังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน สู

ความเปนเลิศทางดาน

กีฬา 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

102 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

โครงการเขารวมการ

แขงขันกีฬาของ

นักเรียนองคการ

บริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน 

  2,500,000.00 2,500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

103 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

โครงการสงเสริมกีฬา

สัมพันธบานแฮด 

ประจําป 2559 (อุดก

นุนที่ทําการปกครอง

อําเภอบานแฮด) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

104 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

ฮีตฮอยอีสาน งานของ

ดีหนองเรือ ประจําป 

2560(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอหนอง

เรือ) 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

105 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

อนุรักษศิลปะแมไม

มวยไทยคงไวเพื่อความ

เปนไทย(อุดหนุนศูนย

การศึกษานอก

โรงเรียนและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอาํเภอ

หนองเรือ) 

  4,000,000.00 4,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

106 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

งานประเพณีบุญกุม

ขาวใหญ และของดี

อําเภอหนองสองหอง 

ประจําป 2560 

(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอหนอง

สองหอง) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

107 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

สงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณี วิถีอีสานสู

การทองเที่ยวชุมชน

(อุดหนุนสํานักงาน

วัฒนธรรมอําเภอ

กระนวน) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

108 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

จัดงานไหมมัดหมี่และ

ของดีเมืองชลบถ 

ประจําป 2560 

(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอชนบท) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

109 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

แผนดินพระเจาใหญ 

รวมใจของดีอําเภอซํา

สูง ประจําป 2560 

(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอซําสูง) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

110 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

โครงการแขงขันกีฬา

มวยตานภัยยาเสพติด

(อุดหนุนโรงเรียนกีฬา

จังหวัดขอนแกน) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

111 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

โครงการจัดการแขงขัน

ขอนแกน มาราธอน

นานาชาติ คร้ังที่ 14 

(อุดหนุน

มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

  400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

112 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

โครงการสงเสริม

พัฒนาศักยภาพ

เยาวชนดานกีฬา 

(อุดหนุนโรงเรียนกีฬา

จังหวัดขอนแกน) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

113 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

โครงการจัดกิจกรรม

ดานกีฬาและสงเสริม

กีฬาภายในจังหวัด

ขอนแกน(อุดหนุน

สมาคมกีฬาจังหวัด

ขอนแกน) 

  52,577,000.00 52,577,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

114 การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

โครงการแขงขันกีฬา

ตานภัยยาเสพติด 

(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอหนอง

สองหอง) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

115 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผล

โรงเรียนในสังกัด อบจ.

ขอนแกน 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

116 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการนิเทศ ติดตาม

และประเมินคุณภาพ

ภายในโรงเรียนใน

สังกัดอบจ.ขอนแกน 

  150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

117 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการนักเรียนคน

เกงของโรงเรียนใน

สังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน 

  150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

118 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการแขงขันทักษะ

ทางวิชาการของครู

และนักเรียนในสังกัด 

อบจ.ขอนแกน 

  1,700,000.00 1,700,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

119 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการบริหารจัดการ

การศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐานใน

การพัฒนาทองถิ่น 

(SBMLD) 

  14,250,000.00 14,250,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

120 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนาการจัด

หลักสูตร

ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

121 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกัด

องคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน 

  250,000.00 250,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

122 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการนักเรียน

องคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกนอาน

ออกเขียนไดรอย

เปอรเซ็นต 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

123 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของโรงเรียนใน

สังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน 

  250,000.00 250,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

124 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสงเสริม

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษา

ดีเดน 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

125 การพัฒนา

การศึกษา 

จัดซ้ือที่นอนนักเรียน

อนุบาลในสังกัด 

  150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

126 การพัฒนา

การศึกษา 

คารถรับ-สงนักเรียน   600,000.00 600,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

127 การพัฒนา

การศึกษา 

คาจางเหมาบริการ

โรงเรียนในสังกัด 

  21,063,754.00 21,063,754.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

128 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนาการ

เรียนรูสูประชาคม

อาเซียน 

  1,520,000.00 1,520,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

129 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนาศูนย

การเรียนอาเซียน

ศึกษา 

  950,000.00 950,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

130 การพัฒนา

การศึกษา 

พัฒนาระบบดูแล

ชวยเหลือนกัเรียน 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

131 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการปจจัยพื้นฐาน

สําหรับนักเรียนยากจน 

  4,899,000.00 4,899,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

132 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการอาหาร

กลางวัน 

  3,184,000.00 3,184,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

133 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการอาหารเสริม 

(นม)  

  1,353,000.00 1,353,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

134 การพัฒนา

การศึกษา 

คาจัดการเรียนการ

สอน(รายหวันักเรียน) 

  40,085,700.00 40,085,700.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

135 การพัฒนา

การศึกษา 

คาเคร่ืองแบบนักเรียน   5,029,880.00 5,029,880.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

136 การพัฒนา

การศึกษา 

คาหนังสือเรียน   10,473,516.00 10,473,516.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

137 การพัฒนา

การศึกษา 

คาอุปกรณการเรียน   4,674,460.00 4,674,460.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

138 การพัฒนา

การศึกษา 

คากิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

  9,569,690.00 9,569,690.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

139 การพัฒนา

การศึกษา 

สรางชาวนามืออาชีพ   200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

140 การพัฒนา

การศึกษา 

แขงขันทักษะทาง

วิชาการโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษาจังหวัด

ขอนแกน(อุดหนุน

สํานักงาน

พระพุทธศาสนา

จังหวัดขอนแกน) 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

141 การพัฒนา

การศึกษา 

คายพัฒนาเพิ่มขีด

ความสามารถทักษะ

การใชภาษาจีนสําหรับ

นักศึกษาปวส. 

วิทยาลัยการอาชีพ

บานไผกอนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

ณ วิทยาลัยการรถไฟ

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน(อุดหนุน

วิทยาลัยการอาชีพ

บานไผ) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

142 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการฝกอบรมและ

สัมมนา 

  3,000,000.00 3,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

143 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนา

ระบบงานวิชาการ

สถานศึกษาสังกัด

องคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

144 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการหลักสูตร

สถานศึกษาและ

กระบวนการจัดการ

เรียนรู เพื่อยกระดับ

คุณภาพครูและ

คุณภาพการศึกษา 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

145 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา 

  380,000.00 380,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

146 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนาส่ือการ

เรียนการสอนโดยการ

มีสวนรวมของครู 

ชุมชนและนักเรียน 

  665,000.00 665,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

147 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสงเสริม

กิจการลูกเสือเนตรนารี 

และยุวกาชาด 

  250,000.00 250,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

148 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการเขาคาย

พัฒนาศักยภาพวงโยธ

วาทิตนักเรียนองคการ

บริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

149 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนาวง

ดนตรีนักเรียนในสังกัด

องคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน  

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

150 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน 

  19,000,000.00 19,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

151 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนาแหลง

เรียนรูของโรงเรียน 

  950,000.00 950,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

152 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการซอมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ 

  3,800,000.00 3,800,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

153 การพัฒนา

การศึกษา 

จัดซ้ือครุภัณฑเคร่ือง

เลนสงเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนา

คุณภาพศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตจังหวัดขอนแกน 

  23,000,000.00 23,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

154 การพัฒนา

การศึกษา 

จัดซ้ือครุภัณฑหอง E-

Classroom เพื่อ

พัฒนาคุณภาพศูนย

การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตาม

อัธยาศัยในเขตจังหวัด

ขอนแกน 

  4,000,000.00 4,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

155 การพัฒนา

การศึกษา 

จัดซ้ือครุภัณฑหอง E-

Classroom สงเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวยั 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ศูนยเด็กเล็กสังกัด

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด

ชอนแกน 

  9,962,000.00 9,962,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

156 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการอบรมพัฒนา

นักเรียนสูความเปน

เลิศทางวิชาการของ

องคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน 

  12,000,000.00 12,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

157 การพัฒนา

การศึกษา 

คาใชจายในการ

สงเสริมการศึกษา 

  1,500,000.00 1,500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

158 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการเขารวมคาย

ฝกอบรมพัฒนาเด็ก

และเยาวชน ของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  50,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

159 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนาการจัด

การศึกษาพิเศษ  

  250,000.00 250,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

160 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพศูนยพัฒนา

เด็กเล็กจังหวัด

ขอนแกน 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

161 การพัฒนา

การศึกษา 

วัสดุเคร่ืองแตงกาย

นักเรียนเคร่ืองเขียน 

หนังสือและแบบเรียน

เสริมทักษะ  

  15,000,000.00 15,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

162 การพัฒนา

การศึกษา 

จัดซ้ืออุปกรณดนตรี

ดุริยางคโรงเรียนพูวัด

พิทยาคม อ.อุบลรัตน 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

163 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการอบรมพัฒนา

ยกระดับคุณภาพ

นักเรียนอําเภอชุมแพ 

ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน 

  2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

164 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการจัดงาน 

มหกรรมหนังสือภาค

อีสาน คร้ังที่ 5  I-SAN 

BOOK FAIR 2017 

(อุดหนุน

มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

165 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสงเสริม

ศักยภาพนักเรียนดาน

ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

วิชาการ (อุดหนุน

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 1) 

  3,500,000.00 3,500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

166 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสงเสริม

ศักยภาพนักเรียนดาน

ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

และวิชาการ(อุดหนุน

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน

เขต 2) 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

167 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสงเสริม

ศักยภาพนักเรียนดาน

ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

และวิชาการ (อุดหนุน

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน

เขต 3) 

  1,800,000.00 1,800,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

168 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสงเสริม

ศักยภาพนักเรียนดาน

ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

และวิชาการ (อุดหนุน

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน

เขต 4) 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

169 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสงเสริม

กิจกรรม "ลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู" สู

ชุมชนเขมแข็ง(อุดหนุน

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 4) 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

170 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการซิโกนอย เดิน

ตามรอย เกยีรติศักด์ิ  

เสนาเมือง (อุดหนุน

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 4) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

171 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสงเสริม

ศักยภาพนักเรียน ดาน

ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

และวิชาการ(อุดหนุน

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 5) 

  1,500,000.00 1,500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

172 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสงเสริม

ศักยภาพนักเรียนดาน

ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

และวิชาการ(อุดหนุน

สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา

ขอนแกน เขต 25) 

  1,950,000.00 1,950,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

173 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการสนับสนุนและ

พัฒนาการเรียนการ

สอนชุมนุมศิลปะดนตรี

เพื่อการบริการ

โรงเรียนเวยีงวงกตอ.

เวียงเกา จ.ขอนแกน 

(อุดหนุนสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาขอนแกน 

เขต 25) 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

174 การพัฒนา

การศึกษา 

พัฒนาตนแบบนักจัด

กิจกรรมวิทยาศาสตร

นอย (อุดหนุนศูนย

วิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาขอนแกน) 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

175 การพัฒนา

การศึกษา 

เด็กดีนักวิทยฯ สนุกคิด

สรางสรรคมหัศจรรย

เด็กไทยสรางชาติ

(อุดหนุนศูนย

วิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาขอนแกน) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

176 การพัฒนา

การศึกษา 

โครงการจุดประกาย

ความคิด สราง

นักวิทยาศาสตรไทย 

ประจําป 2560 

(อุดหนุนศูนย

วิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาขอนแกน) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

177 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก แยกทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 

2183-บานโคกแปะ ม.

12 ต.โคกสี อ.เมือง จ.

ขอนแกน 

  1,805,000.00 1,802,000.00 หจก.ช.ธนา

วิศว 

23/08/2560 90 

178 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานโพธิ์ชัย ม.7-

บานโนนสวรรค ม.6 ต.

พระลับ-ถนนศรีจันทร 

อ.เมือง จ.ขอนแกน 

  195,000.00 193,000.00 หจก.ส.พัฒน

วิศวการโยธา 

16/03/2560 90 

179 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ขยายไหลทางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองไผ ม.14 ต.

ศิลา-เขตเทศบาลนคร

ขอนแกน อ.เมือง จ.

ขอนแกน 

  7,400,000.00 5,788,000.00 บจก.เคแพด

คอนกรีต 2004 

15/03/2560 90 

180 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายแยก

ถนนลาดยาง(สาย บ.

ลาดนาเพียง-บ.หนอง

เซียงซุย) ต.สาวะถี อ.

เมือง-บานโสกแต ม.

7,8 ต.ปาหวายนั่ง อ.

บานฝาง จ.ขอนแกน 

  480,000.00 477,000.00 หจก.นิวสหลัก

สอง 1999 

08/03/2560 90 

181 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานเพีย้

ฟาน ม.13 ต.สาวะถ ี

อ.เมือง-บานหนอง

เซียงซุย ม.4,5,9 ต.ปา

หวายนั่ง อ.บานฝาง จ.

ขอนแกน 

  480,000.00 476,500.00 หจก.นิวสหลัก

สอง 1999 

09/03/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

182 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานโนนรัง 

ม.11,16 ต.สาวะถ ีอ.

เมือง-บานปาหวายนั่ง 

ม.1,2 ต.ปาหวายนั่ง อ.

บานฝาง จ.ขอนแกน 

  480,000.00 475,000.00 หจก.นิวสหลัก

สอง 1999 

22/07/2560 90 

183 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานหินขาว 

ม.15 ต.สาวะถ-ีทาง

หลวงชนบท(สาย บ.

โนนรัง -บ.ปาหวายนั่ง) 

อ.เมือง จ.ขอนแกน 

  480,000.00 476,000.00 หจก.นิวสหลัก

สอง 1999 

09/03/2560 90 

184 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานโนนกู 

ม.5,24 ต.สาวะถ-ีบาน

โคกกวาง ม.1,10 ต.

โคกงาม อ.บานฝาง จ.

ขอนแกน 

  480,000.00 475,000.00 หจก.นิวสหลัก

สอง 1999 

18/05/2560 90 

185 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายแยกทาง

หลวงชนบท หมายเลข 

2009-บานสาวะถ ีม.6 

ต.สาวะถี อ.เมือง จ.

ขอนแกน 

  480,000.00 475,000.00 หจก.นิวสหลัก

สอง 1999 

14/06/2560 90 

186 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานมวงโป 

ม.4,23 ต.สาวะถ ีอ.

เมือง-อ.บานฝาง จ.

ขอนแกน 

  480,000.00 477,000.00 หจก.นิวสหลัก

สอง 1999 

09/05/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

187 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานหนอง

กุง ม.8,18 ต.บานทุม 

อ.เมือง-อ.บานฝาง จ.

ขอนแกน 

  393,000.00 389,000.00 หจก.นิวสหลัก

สอง 1999 

14/06/2560 90 

188 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานกุดนาง

ทุย ม.9 ต.บานทุม-ต.

สาวะถ ีอ.เมือง จ.

ขอนแกน 

  456,000.00 451,000.00 หจก.นิวสหลัก

สอง 1999 

16/05/2560 90 

189 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานหนอง

กอย ม.3,9 ต.แดง

ใหญ-ถนนโคลัมโบ อ.

เมือง จ.ขอนแกน 

  480,000.00 475,000.00 หจก.นิวสหลัก

สอง 1999 

22/07/2560 90 

190 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายแยกทาง

หลวงชนบท หมายเลข 

2009-บานโนนตุน ม.

12 ต.สาวะถี อ.เมือง 

จ.ขอนแกน 

  480,000.00 475,000.00 หจก.นิวสหลัก

สอง 1999 

09/08/2560 90 

191 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบาน

หนองปง ม.10 ต.สาวะ

ถี-ทางหลวงชนบท

หมายเลข 2009 อ.

เมือง จ.ขอนแกน 

  455,000.00 451,000.00 หจก.นิวสหลัก

สอง 1999 

22/07/2560 90 

192 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบาน

หนองปง ม.18 ต.สาวะ

ถี-บานหนองปอ ม.

2,19 ต.บานคอ อ.

เมือง จ.ขอนแกน 

  480,000.00 475,000.00 หจก.นิวสหลัก

สอง 1999 

22/07/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

193 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานง้ิว ม.

19 ต.สาวะถ-ีต.บาน

คอ อ.เมือง จ.

ขอนแกน 

  443,000.00 439,000.00 หจก.นิวสหลัก

สอง 1999 

22/07/2560 90 

194 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานหนอง

เม็ก ม.3 ต.สาวะถ ีอ.

เมือง-บานโคกใหญ ม.

8,10 ต.บานฝาง อ.

บานฝาง จ.ขอนแกน 

  480,000.00 477,000.00 หจก.นิวสหลัก

สอง 1999 

14/06/2560 90 

195 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานแดง

นอย ม.6,16,7,17 ต.

บานทุม-บานคอ ม.10 

ต.บานเหลา อ.บาน

ฝาง จ.ขอนแกน 

  480,000.00 476,000.00 หจก.นิวสหลัก

สอง 1999 

22/07/2560 90 

196 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานทุม ม.2 

ต.บานทุม-บานแดง

ใหญ ม.1,2 ต.แดงใหญ 

อ.เมือง จ.ขอนแกน 

  393,000.00 389,000.00 หจก.นิวสหลัก

สอง 1999 

14/06/2560 90 

197 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานแดง

ใหญ ม.1 ต.แดงใหญ-

ถนนโคลัมโบ อ.เมือง 

จ.ขอนแกน 

  480,000.00 475,000.00 หจก.นิวสหลัก

สอง 1999 

09/08/2560 90 

198 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานโนน

สวรรค ม.6 ต.แดง

ใหญ-ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 230 อ.เมือง 

จ.ขอนแกน 

  480,000.00 475,000.00 หจก.นิวสหลัก

สอง 1999 

09/08/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

199 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบาน

โนนลาน ม.2 ต.นา

เพียง-บานหินต้ัง ต.

โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.

ขอนแกน 

  475,000.00 470,000.00 หจก.ผาเกิ้งการ

กอสราง 

04/04/2560 90 

200 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบาน

หนองหวา ม.6 ต.

หนองเสาเลา-บาน

สัมพันธ ต.ขัวเรียง อ.

ชุมแพ จ.ขอนแกน 

  490,000.00 486,000.00 หจก.ผาเกิ้ง

กอสราง 

31/01/2560 90 

201 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายวัดปา

โพธิ์ทอง ต.หนองไผ-

ถนนสายชุมแพ-สีชมพู 

อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 

  490,000.00 486,000.00 หจก.ผาเกิ้งการ

กอสราง 

13/04/2560 90 

202 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบาน

โนนงาม ม.15 ต.นา

เพียง-โรงเรียนจตุรมิตร 

ถนนมะลิวัลย อ.ชุมแพ 

จ.ขอนแกน 

  475,000.00 471,000.00 หจก.ผาเกิ้ง

กอสราง 

31/01/2560 90 

203 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบาน

หินต้ัง ม.9 ต.โนนอุดม-

บานโนนงาม ม.15 ต.

นาเพียง อ.ชุมแพ จ.

ขอนแกน 

  475,000.00 471,000.00 หจก.ผาเกิ้งการ

กอสราง 

04/04/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

204 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบาน

โนนสะอาด ม.7 ต.

หนองไผ-เทศบาล

ตําบลนาจาน อ.สีชมพ ู

จ.ขอนแกน 

  450,000.00 446,000.00 หจก.ผาเกิ้ง

กอสราง 

01/04/2560 90 

205 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบาน

โนนศิลา ม.9 ต.ขัว

เรียง-ถนนมะลิวัลย อ.

ชุมแพ จ.ขอนแกน 

  450,000.00 446,000.00 หจก.ผาเกิ้งการ

กอสราง 

26/04/2560 90 

206 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบาน

โนนศิลา ม.9 ต.ขัว

เรียง-ถนนมะลิวัลย 

บานหอย ม.2 ต.โนน

อุดม อ.ชุมแพ จ.

ขอนแกน 

  435,000.00 431,000.00 หจก.ผาเกิ้งการ

กอสราง 

13/04/2560 90 

207 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

หินคลุก บานโคกงาม 

ม.3 ต.หนองเขียด-

บานอีเปาะ ม.3 ต.นา

หนองทุม อ.ชุมแพ จ.

ขอนแกน 

  317,000.00 315,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

03/05/2560 90 

208 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานหนอง

หวา ม.7 ต.หนอง

เขียด-ทางหลวงชนบท 

ขก 3026 อ.ชุมแพ จ.

ขอนแกน 

  843,000.00 838,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

11/08/2560 120 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

209 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

หินคลุก บานโปงแหง 

ม.5 ต.วังหินลาด-ต.

หนองไผ อ.ชุมแพ จ.

ขอนแกน 

  310,000.00 307,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

17/05/2560 90 

210 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

หินคลุก บานสระแกว 

ม.10 ต.นาหนองทุม อ.

ชุมแพ-ต.หวยมวง อ.ภู

ผามาน จ.ขอนแกน 

  325,000.00 322,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

17/02/2560 90 

211 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานโคกกลาง 

ม.8 ต.วังชัย-ต.พังทุย 

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 

  481,000.00 468,000.00 หจก.ส.พัฒน

วิศวการโยธา 

26/01/2560 90 

212 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง

แบบผิวเรียบ เคพซีล 

บานคําแกนคูณ ม.12 

ต.มวงหวาน-ต.วังชัย 

อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 

  962,000.00 959,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอ

ร่ี ดีเวลลอป

เมนท 

10/05/2560 90 

213 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานคําบง 

ม.11 ต.สะอาด-บาน

หนองหารจาง ม.8 ต.

น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.

ขอนแกน 

  483,000.00 478,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอ

ร่ี ดีเวลลอป

เมนท 

02/06/2560 90 

214 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานนาศรี 

ม.12 ต.สะอาด อ.น้ํา

พอง-ต.นาคํา อ.อุบล

รัตน จ.ขอนแกน 

  477,000.00 472,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอ

ร่ี ดีเวลลอป

เมนท 

02/06/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

215 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานปน

น้ําใจ ม.11 ต.มวง

หวาน อ.น้ําพอง

จังหวัดขอนแกน -ถนน

สายน้ําพอง อุบลรัตน

(2109) จ.ขอนแกน 

  469,000.00 464,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอ

ร่ี ดีเวลลอป

เมนท 

30/05/2560 90 

216 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานหนอง

ออ ม.5 ต.สะอาด อ.

น้ําพอง จ.ขอนแกน-

ถนนสายน้ําพอง อุบล

รัตน(4003) 

  455,000.00 450,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอ

ร่ี ดีเวลลอป

เมนท 

30/05/2560 90 

217 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานโคก

กลาง ม.12 ต.วังชัย-

บานนาเรียง ม.5 ต.

หนองกุง อ.น้ําพอง จ.

ขอนแกน 

  472,000.00 468,000.00 หจก.ส.พัฒน

วิศวการโยธา 

10/05/2560 90 

218 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานโคกสูง 

ม.17 ต.น้ําพอง-บาน

คํามวง ม.2 ต.คํามวง 

อ.เขาสวนกวาง จ.

ขอนแกน 

  464,000.00 460,000.00 หจก.ส.พัฒน

วิศวการโยธา 

10/05/2560 90 

219 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานบัว

ใหญ ม.4 บานอุบล ม.

3 บานรักชาติ ม.2,16 

ต.บัวใหญ อ.น้ําพอง จ.

ขอนแกน-ถนนสายน้ํา

พองพระธาตุขามแกน 

(4007) 

  1,576,000.00 1,574,000.00 หจก.พัชราการ

กอสราง 

09/08/2560 120 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

220 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานโนน

เชือก ม.7 ต.บานขาม-

บานบึงเปง ม.9 ต.ทา

กระเสริม อ.น้ําพอง จ.

ขอนแกน 

  714,000.00 712,000.00 หจก.พัชราการ

กอสราง 

10/06/2560 90 

221 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางทอเหล่ียมขาม

ลําหวยเสียว บานโคก

ใหญ ม.9 ต.บัวเงิน อ.

น้ําพอง-ต.บานฝาง อ.

กระนวน จ.ขอนแกน 

  318,000.00 315,000.00 หจก.เอ อาร เอ 

เทคโนโลย ี

28/02/2560 90 

222 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางทอเหล่ียมขาม

ลําหวยเสียว บานหวั

บึง ม.3,11 ต.พังทุย-

บานนาเรียง ม.5,9 ต.

หนองกุง อ.น้ําพอง จ.

ขอนแกน 

  1,775,000.00 1,200,000.00 หจก.ดีอารบ ี 27/05/2560 120 

223 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางทอลอดเหล่ียม 

คสล.ขามลําหวย

ทรายขาว บานหวย

ทรายขาว ม.7 ต.วัง

เพิ่ม-ต.สีชมพู อ.สีชมพู 

จ.ขอนแกน 

  480,000.00 475,000.00 หจก.ฟุง

คอนกรีต 

22/07/2560 90 

224 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานปาน 

ม.8 ต.สีชมพู-ต.

บริบูรณ อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.ฟุง

คอนกรีต 

13/07/2560 90 

225 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานสวนสวรรค 

ม.3 ต.บานใหม-ต.ภู

หาน อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  432,000.00 418,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

22/04/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

226 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานทุงเชือก ม.

4 ต.ภูหาน-ต.บานใหม 

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 

  487,000.00 483,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

18/02/2560 90 

227 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานสวนสวรรค 

ม.3 ต.บานใหม-ต.

หนองแดง อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  483,000.00 479,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

18/02/2560 90 

228 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานโคกจกัจั่น 

ม.5 ต.หนองแดง-ต.

บานใหม อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  485,000.00 458,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

17/03/2560 90 

229 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานโพธิ์ชัย ม.

10 ต.หนองแดง-ต.

บานใหม อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  455,000.00 440,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

17/03/2560 90 

230 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานศรีอุบล ม.5 

ต.บานใหม-ต.หนอง

แดง อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  370,000.00 350,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

17/03/2560 90 

231 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานใหมสามัคคี 

ม.1 ต.บานใหม-ต.ดง

ลาน อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  349,000.00 337,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

30/03/2560 90 

232 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานใหมสามัคคี 

ม.1 ต.บานใหม-ต.วัง

เพิ่ม อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  485,000.00 480,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

11/01/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

233 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานหนอง

ขี้ควาย ม.4 ต.ซํายาง-

ต.ภูหาน อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  435,000.00 432,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

28/03/2560 90 

234 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานหนอง

ขี้ควาย ม.4 ต.ซํายาง-

ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  422,000.00 418,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

28/03/2560 90 

235 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

หินคลุก บานโนนงาม 

ม.3 ต.ภูหาน-ต.ซํายาง 

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 

  239,000.00 235,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

24/05/2560 90 

236 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

หินคลุก บานวังโพน ม.

6 ต.นาจาน อ.สีชมพ ู

จ.ขอนแกน เชื่อมทาง

หลวงแผนดินสายชุม

แพ-อุดร 

  418,000.00 414,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

24/05/2560 90 

237 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานนาอุดม ม.4 

ต.ดงลาน-ต.วังเพิ่ม อ.

สีชมพู จ.ขอนแกน 

  411,000.00 408,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

18/02/2560 90 

238 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานสวนสวรรค 

ม.3 ต.บานใหม-ต.ดง

ลาน อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  432,000.00 418,000.00 รานดีดีบิลด้ิง 22/04/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

239 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานนาอุดม ม.4 

ต.ดงลาน-ต.สีชมพู อ.สี

ชมพู จ.ขอนแกน 

  404,000.00 399,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

22/04/2560 90 

240 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานตาด ม.5 

ต.ซํายาง-ต.บานใหม 

อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 

  308,000.00 304,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

22/04/2560 90 

241 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานหนอง

ขี้ควาย ม.4 ต.ซํายาง 

อ.สีชมพู-เขตตําบล

หนองเขียด อ.ชุมแพ 

จ.ขอนแกน (ชวงที่ 2) 

  353,000.00 345,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

02/06/2560 90 

242 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานตาด ม.5 

ต.ซํายาง-ต.ภูหาน อ.สี

ชมพู จ.ขอนแกน 

  432,000.00 427,000.00 หจก.มิตรชุม

แพกอสราง 

24/05/2560 90 

243 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบานทา 

ม.2 ต.หนองเม็ก อ.

หนองสองหอง - เขต 

ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.

ขอนแกน 

  1,194,000.00 860,000.00 หจก.เคโอบี

คอนส 

30/08/2560 90 

244 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบาน

ตะกั่วปา ม.1 ต.ตะกั่ว

ปา อ.หนองสองหอง 

จ.ขอนแกน-เขต อ.

บานใหมไชยพจน จ.

บุรีรัมย 

  752,000.00 616,800.00 หจก.เคโอบี

คอนส 

01/09/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

245 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบาน

เปาะ ม.12 ต.หนอง

สองหอง-ทางหลวง

ทองถิ่น สาย ขก 3037 

หนองสองหอง-กุดหอย

กาบ อ.หนองสองหอง 

จ.ขอนแกน 

  434,000.00 430,000.00 หจก.เคโอบี

คอนส 

20/04/2560 90 

246 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบาน

โนนจอมศรี ม.6 ต.

หนองไผลอม-บานสระ

ขาม ม.6 ต.ตะกั่วปา 

อ.หนองสองหอง จ.

ขอนแกน 

  720,000.00 718,000.00 หจก.เคโอบี

คอนส 

28/04/2560 90 

247 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางทอเหล่ียม 

คสล.ขามลําหวยนอย

ตอนบน บานหนอง

แสง ม.2 ต.ดอนดู-

บานปอแดง ต.คึมชาด 

อ.หนองสองหอง จ.

ขอนแกน 

  420,000.00 416,000.00 หจก.เคโอบี

คอนส 

01/07/2560 90 

248 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางทอเหล่ียม 

คสล.ขามลําหวยนอย 

บานหนองแวงนอย ม.

8 ต.ดอนด่ัง-ต.ดอนดู 

อ.หนองสองหอง จ.

ขอนแกน 

  432,000.00 429,000.00 หจก.เคโอบี

คอนส 

23/03/2560 90 

249 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนสําหรับให

น้ําลนผาน คสล.ขาม

ลําหวยผักหนาม บาน

ศุภชัย ม.5 ต.คึมชาด-

เขต ต.ดอนด่ัง อ.

หนองสองหอง จ.

ขอนแกน 

  712,000.00 710,000.00 หจก.เคโอบี

คอนส 

25/07/2560 120 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

250 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนสําหรับให

น้ําลนผาน คสล.ขาม

ลําหวยเสือเฒา บาน

หนองหญาขาว ม.4 ต.

หันโจด-เขต ต.โนน

ธาตุ อ.หนองสองหอง 

จ.ขอนแกน 

  623,000.00 573,000.00 หจก.เค โอ บี 

คอนส 

23/06/2560 120 

251 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนสําหรับให

น้ําลนผาน คสล.ขาม

ลําหวยอีสานเขยีว 

บานเลา ม.7 ต.ตะกั่ว

ปา-เขต ต.หนองไผ

ลอม อ.หนองสองหอง 

จ.ขอนแกน 

  623,000.00 621,000.00 หจก.เคโอบี

คอนส 

25/07/2560 120 

252 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนสําหรับให

น้ําลนผาน คสล.ขาม

ลําหวยวังขาเค บาน

สําโรง ม.1 ต.สําโรง-

เขต ต.หนองเม็ก อ.

หนองสองหอง จ.

ขอนแกน 

  885,000.00 783,000.00 หจก.เคโอบี

คอนส 

24/06/2560 120 

253 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายจาก

ทางหลวงหมายเลข 

207-บานตําแย ม.2 ต.

เมืองพล อ.พล จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 493,000.00 หจก.ทวีสิน 

(1985) 

21/01/2560 90 

254 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายจาก

เทศบาลเมืองเมืองพล-

บานทาหลวง ม.4 ต.

เมืองพล อ.พล จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 494,000.00 หจก.ทวีสิน 

(1985) 

23/01/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

255 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายจาก

บานโนนขา ม.5 ต.

โนนขา-บานโจดนอย 

ม.3 ต.หนองมะเขือ อ.

พล จ.ขอนแกน 

  300,000.00 296,000.00 หจก.ทวีสิน 

(1985) 

06/05/2560 90 

256 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายจาก

บานโนนขา ม.5 ต.

โนนขา อ.พล จ.

ขอนแกน เชื่อมทาง

หลวงหมายเลข 2246 

  500,000.00 495,000.00 หจก.ทวีสิน 

(1985) 

06/05/2560 90 

257 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเล็ก สายจากทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 

2 -บานโนนฝาย ม.9 

ต.โนนขา อ.พล จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 496,000.00 หจก.ทวีสิน 

(1985) 

15/03/2560 90 

258 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายจาก

บานหันนอย ม.10 ต.

หนองแวงโสกพระ-

บานหนองแวงแอก ม.

4 ต.โนนขา อ.พล จ.

ขอนแกน 

  429,000.00 424,000.00 หจก.ทวีสิน 

(1985) 

08/06/2560 90 

259 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายจาก

บานทับบา ม.3 ต.

เมืองพล อ.พล จ.

ขอนแกน เชื่อมกับทาง

หลวงชนบทสายบาน

ตําแย-โนนกอก 

  384,000.00 380,000.00 หจก.ทวีสิน 

(1985) 

10/05/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

260 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายจาก

บานหนองมะเขือ ม.1 

ต.หนองมะเขือ-บาน

หวยโจด ม.1 ต.โนนขา 

อ.พล จ.ขอนแกน 

  450,000.00 446,000.00 หจก.ทวีสิน 

(1985) 

06/05/2560 90 

261 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายจาก

ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2246-บาน

หนองแวงใน ม.9 ต.

หนองมะเขือ อ.พล จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 497,000.00 หจก.ทวีสิน 

(1985) 

10/05/2560 90 

262 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายจาก

บานหนองแวงนอก ม.

2 ต.หนองมะเขือ-บาน

ศรีกระดานพล ม.1 ต.

ลอมคอม อ.พล จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.ทวีสิน 

(1985) 

27/05/2560 90 

263 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายจาก

บานโจดนอย ม.3 ต.

หนองมะเขือ-บานศรี

กระดานพล ม.1 ต.

ลอมคอม อ.พล จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.ทวีสิน 

(1985) 

12/05/2560 90 

264 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายจาก

บานหนองแวง ม.3 

ต.โจดหนองแก-บาน

โนนสะอาด ม.6 ต.เกา

ง้ิว อ.พล จ.ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.ทวีสิน 

(1985) 

06/05/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

265 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายจาก

บานหนองบัวนอย ม.8 

ต.โสกนกเต็น อ.พล-ต.

หนองเม็ก อ.หนองสอง

หอง จ.ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.ทวีสิน 

(1985) 

06/05/2560 90 

266 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายจาก

บานกลาง ม.9 ต.โสก

นกเต็น อ.พล จ.

ขอนแกน เชื่อมกับทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 

207 

  336,000.00 334,000.00 หจก.ทวีสิน 

(1985) 

10/05/2560 90 

267 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายจาก

บานหญาคา ม.5 ต.

เมืองพล-บานหนอง

แวงแอก ม.4 ต.โนนขา 

อ.พล จ.ขอนแกน 

  500,000.00 496,000.00 หจก.ทวีสิน 

(1985) 

15/03/2560 90 

268 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานหนอง

เจาเมือง ม.6 ต.แคน

เหนือ-บานหนองสราง

เอี่ยน ม.8 ต.ปาปอ อ.

บานไผ จ.ขอนแกน 

  1,300,000.00 1,297,000.00 หจก.ไดโนเสาร

กอสราง 

15/09/2560 90 

269 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมเสริมผิว

ถนนลาดยางสาย ขก 

ถ 10050 บานหนอง

โน-บานทุงใหญ (ชวง

บานหนองโน-บานฝาง)

ต.หนองโน อ.กระนวน 

จ.ขอนแกน 

  2,000,000.00 1,987,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

12/09/2560 120 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

270 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานโคก

สะอาด ม.10 ต.หวย

โจด-บานเวียงแกว ม.2 

ต.หนองกุงใหญ อ.

กระนวน จ.ขอนแกน 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/03/2560 0 

271 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานหวย

โจด ม.3,11 ต.หวย

โจด-บานเวียงแกว ม.2 

ต.หนองกุงใหญ อ.

กระนวน จ.ขอนแกน 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/03/2560 0 

272 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังสายฟารมไก-โคก

แคบ บานศรีชุมพร ม.

9 ต.ละหานนา อ.แวง

นอย จ.ขอนแกน 

  498,000.00 493,000.00 หจก.พลูทรัพย 

ธนอนันต 

18/07/2560 90 

273 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังสายบานหนองดู 

ม.4 ต.ละหานนา อ.

แวงนอย จ.ขอนแกน-

แมน้ําชีเขตติดตอ

อําเภอคอนสวรรค จ.

ชัยภูม ิ

  499,000.00 495,000.00 หจก.พูลทรัพย

ธนอนันต 

15/03/2560 90 

274 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังสายบานโคกสงา 

ม.6 ต.ทางขวาง อ.แวง

นอย จ.ขอนแกน-บาน

เหล่ิงหิน อ.บัวลาย จ.

นครราชสีมา 

  497,000.00 494,000.00 หจก.พูลทรัพย

ธนอนันต 

12/05/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

275 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานโนนเข

วา ม.10 ต.ทานางแนว 

อ.แวงนอย จ.

ขอนแกน-แมน้ําชี-ทาง

หลวงแผนดินสาย 

2233 

  498,000.00 495,000.00 หจก.พูลทรัพย

ธนอนันต 

29/04/2560 90 

276 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายสามแยกวัด

บานหนองกุง ม.6 ต.

ทานางแนว-ถนนสาย

บานหนองบัวเลิง-อ.

แวงนอย จ.ขอนแกน 

  498,000.00 495,000.00 หจก.พูลทรัพย

ธนอนันต 

12/05/2560 90 

277 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายโรงเรียน

ชุมชนทานางแนว-บาน

หนองสะแบง สามแยก

วัดบานหนองกุง ม.6 -

ถนนสายบานหนอง

บัวเลิง-อ.แวงนอย จ.

ขอนแกน 

  499,000.00 494,000.00 หจก.พูลทรัพย

ธนอนันต 

02/06/2560 90 

278 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายขาง อบต.

ทานางแนว-บานโนน

ขา-แมน้ําชี อ.แวงนอย 

จ.ขอนแกน 

  498,000.00 498,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

279 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายปาชาเกา 

บานทานางแนว ม.9-

บานหนองบัวเลิง ต.ทา

นางแนว อ.แวงนอย จ.

ขอนแกน 

  499,000.00 495,000.00 หจก.พูลทรัพย

ธนอนันต 

05/05/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

280 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายสระ

ส่ีเหล่ียม-ลําหวยหลุง

จาน เชื่อม ต.โนน

สําราญ อ.แกงสนาม

นาง จ.นครราชสีมา 

  499,000.00 476,000.00 หจก.พูลทรัพย

ธนอนันต 

03/06/2560 90 

281 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบาน

โนนสะอาด ม.3 ต.ทา

วัด อ.แวงนอย จ.

ขอนแกน-บานโนนไท-

ต.โนนสําราญ อ.แกง

สนามนาง จ.

นครราชสีมา 

  498,000.00 493,000.00 หจก.พูลทรัพย

ธนอนันต 

30/05/2560 90 

282 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายหลัง

โรงเรียนบานปาเปง  

ม.8 ต.แวงนอย-บาน

โคกใหญ ม.5 ต.

กานเหลือง อ.แวงนอย 

จ.ขอนแกน 

  499,000.00 488,000.00 หจก.พูลทรัพย

ธนอนันต 

25/02/2560 90 

283 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานโนนสัมพันธ 

ม.15 ต.หนองแปน-ต.

โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี 

จ.ขอนแกน 

  498,800.00 490,000.00 หจก.โชค

ศักด์ิสิทธิ์

กอสราง 

30/03/2560 90 

284 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานโนนสัมพันธ 

ม.15 ต.หนองแปน อ.

มัญจาคีรี-อ.พระยืน จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 482,000.00 หจก.ช.โคตร

ภูธรกอสราง 

12/07/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

285 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานโนนสัมพันธ 

ม.15 อ.มัญจาคีรี- 

ทช.ขก. 4008 จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 498,800.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

286 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานโนนสัมพันธ 

ม.15 อ.มัญจาคีรี-อ.

บานแฮด จ.ขอนแกน 

  498,800.00 498,800.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

287 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรับ บานนาจาน ม.6 

ต.หนองแปน-ต.โพน

เพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 498,800.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

288 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานนาจาน ม.2 

ต.หนองแปน-ทช. ขก. 

4008 จ.ขอนแกน 

  498,800.00 476,000.00 หจก.ช.โคตร

ภูธรกอสราง 

17/06/2560 90 

289 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานนาจาน ม.6 

ต.หนองแปน อ.มัญจา

คีรี- อ.พระยืน จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 494,000.00 หจก.ช.โคตร

ภูธรกอสราง 

24/06/2560 90 

290 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานนาจาน ม.6 

ต.หนองแปน อ.มัญจา

คีรี-ทล.2062 จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 498,800.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

291 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานหนองไห ม.

1 ต.หนองแปน อ.

มัญจาคีรี - ทช. ขก. 

4008 จ.ขอนแกน 

  498,800.00 476,000.00 หจก.ช.โคตร

ภูธรกอสราง 

15/06/2560 90 

292 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานหนองไห ม.

1 ต.หนองแปน-ต.โพน

เพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 498,800.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

293 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานหนองบวั ม.

4 ต.หนองแปน อ.

มัญจาคีรี-อ.ชนบท จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 476,000.00 หจก.ช.โคตร

ภูธรกอสราง 

22/06/2560 90 

294 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานดอนพันชาติ 

ม.3 ต.หนองแปน-ต.

ทาศาลา อ.มัญจาคีรี 

จ.ขอนแกน 

  498,800.00 476,000.00 หจก.ช.โคตร

ภูธรกอสราง 

15/06/2560 90 

295 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานหนองขาม 

ม.11 ต.กุดเคา อ.

มัญจาคีรี-อ.โคกโพธิ์

ไชย จ.ขอนแกน 

  498,800.00 476,000.00 หจก.ช.โคตร

ภูธรกอสราง 

17/06/2560 90 

296 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานหนองหญา

ปลอง ม.9 ต.โพนเพ็ก- 

ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี 

จ.ขอนแกน 

  498,800.00 476,000.00 หจก.ช.โคตร

ภูธรกอสราง 

24/06/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

297 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานหนองหญา

ปลอง ม.9 ต.โพนเพ็ก 

อ.มัญจาคีรี-อ.พระยืน 

จ.ขอนแกน 

  394,000.00 394,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

298 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานวังกก

แกว ม.9 ต.วังสวาบ-ต.

นาฝาย อ.ภูผามาน จ.

ขอนแกน 

  2,990,000.00 1,730,000.00 หจก.ช.กิจ

รุงเรืองกอสราง 

26/08/2560 120 

299 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานสอง

คอน ม.3 ต.นาฝาย-ต.

วังสวาบ อ.ภูผามาน จ.

ขอนแกน 

  3,996,000.00 2,485,000.00 หจก.ด.โชคชัย

การโยธา 

03/08/2560 120 

300 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานหวย

มวง ม.3 ต.หวยมวง อ.

ภูผามาน-อ.ชุมแพ จ.

ขอนแกน 

  1,219,000.00 839,000.00 บจก.พอขุนสี

รมเย็นเปนสุข 

08/06/2560 120 

301 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานโนน

สะอาด ม.4 ต.หวย

มวง-ต.ภูผามาน อ.ภู

ผามาน จ.ขอนแกน 

ชวงที่ 2 

  1,842,000.00 1,839,000.00 หจก.ไดโนเสาร

กอสราง 

15/09/2560 90 

302 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานปา

กลวย ม.5,6 ต.โนน

คอม - ต.ภูผามาน อ.ภู

ผามาน จ.ขอนแกน 

ชวงที่  2 

  480,000.00 477,000.00 บจก.พอขุนสี

รมเย็นเปนสุข 

01/03/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

303 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานโนน

คอม ม.1 ต.โนนคอม-

เทศบาลตําบลภูผา

มาน อ.ภูผามาน จ.

ขอนแกน ชวงที่ 2 

  473,000.00 470,000.00 บจก.พอขุนสี

รมเย็นเปนสุข 

01/03/2560 90 

304 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานหนองทุงมน 

ม.5 ต.ขามปอม-ต.พระ

ยืน อ.พระยืน จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 485,000.00 หจก.อ.อภิชาติ

บานไผ 

08/03/2560 90 

305 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง แยกทางหลวง

สายขอนแกน-ชัยภูม-ิ

บานโนนบอ ต.พระยืน 

อ.พระยืน จ.ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.อ.อภิชาติ

บานไผ 

18/05/2560 90 

306 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานหวยไร

ใต ม.1 ต.โนนพะยอม-

บานกุดเพียขอม ม.1 

ต.กุดเพียขอม อ.

ชนบท จ.ขอนแกน 

  492,000.00 487,000.00 รานดีดีบิลด้ิง 19/04/2560 90 

307 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานหัน

แฮด ม.2 ต.บานแทน 

อ.ชนบท-เขต ต.โนน

ศิลา อ.โนนศิลา จ.

ขอนแกน 

  492,000.00 488,000.00 หจก.บานไผ

ดาวเงิน

กอสราง 

12/04/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

308 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานคุม

นอย ม.3 ต.ชนบท อ.

ชนบท เชื่อมถนนสาย 

อ.แวงใหญ-อ.ชนบท จ.

ขอนแกน 

  494,000.00 490,000.00 รานดีดีบิลด้ิง 21/04/2560 90 

309 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานหนองยาย

เกล้ียง ม.5 ต.วังแสง 

อ.ชนบท-เขต อ.แวง

ใหญ จ.ขอนแกน 

  495,000.00 490,000.00 หจก.แมบุญ 08/04/2560 90 

310 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานวังแสง ม.1 

ต.วังแสง-บานหนอง

เตานอย ม.7 ต.โนน

พะยอม อ.ชนบท จ.

ขอนแกน 

  495,000.00 490,000.00 รานดีดีบิลด้ิง 19/04/2560 90 

311 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานกุดเพียขอม 

ม.1,2 ต.กุดเพียขอม-

เขต ต.ชนบท อ.ชนบท 

จ.ขอนแกน 

  495,000.00 489,000.00 หจก.สามบี

กอสราง (บีบีบี) 

28/12/2559 90 

312 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานนาขามเปย 

ม.8 ต.ชนบท อ.ชนบท 

- เขต ต.เมืองเพีย อ.

บานไผ จ.ขอนแกน 

  495,000.00 490,000.00 บจก.เลิศปรีชา 

เอ็นจิเนียร่ิง

แอนด คอน

สตรัคชั่น 

08/04/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

313 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานคุมโนน

สะอาด ม.12 ต.ชนบท 

อ.ชนบท - เขต ต.เมือง

เพีย อ.บานไผ จ.

ขอนแกน 

  495,000.00 490,000.00 บจก.เลิศปรีชา 

เอ็นจิเนียร่ิง

แอนด คอน

สตรัคชั่น 

12/04/2560 90 

314 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานโคกพระ ม.

4 ต.วังแสง อ.ชนบท-

เขต อ.โคกโพธิ์ไชย จ.

ขอนแกน 

  495,000.00 491,000.00 รานดีดีบิลด้ิง 09/03/2560 90 

315 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานกุดเพียขอม 

ม.1,2 ต.กุดเพียขอม - 

เขต ต.วังแสง อ.ชนบท 

จ.ขอนแกน 

  495,000.00 490,000.00 รานดีดีบิลด้ิง 23/03/2560 90 

316 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานโนนพะยอม 

ม.6 ต.โนนพะยอม-

เขต ต.วังแสง อ.ชนบท 

จ.ขอนแกน 

  495,000.00 490,000.00 รานดีดีบิลด้ิง 19/04/2560 90 

317 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานนาดอกไม 

ม.9 ต.ชนบท-บานหวย

คอ ม.3 ต.โนนพะยอม 

อ.ชนบท จ.ขอนแกน 

  495,000.00 491,000.00 บจก.เลิศปรีชา 

เอ็นจิเนียร่ิง

แอนด คอน

สตรัคชั่น 

28/02/2560 90 

318 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานดอนขา ม.7 

ต.ชนบท-เขต ต.

กุดเพียขอม อ.ชนบท 

จ.ขอนแกน 

  495,000.00 490,000.00 บจก.เลิศปรีชา 

เอ็นจิเนียร่ิง

แอนด คอน

สตรัคชั่น 

04/04/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

319 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนดินเพื่อ

กั้นแนวเขต (ชวงที่ 2) 

สายบานสะอาด ม.4,5 

บานนาหวัหมอ ม.7,15 

- ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2133 ต.กุด

ธาตุ อ.หนองนาคํา จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 492,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอ

ร่ี ดีเวลลอป

เมนท 

13/01/2560 90 

320 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานปามวง 

ม.9 ต.โคกสําราญ-ต.

บานแฮด อ.บานแฮด 

จ.ขอนแกน 

  1,212,000.00 830,000.00 หจก.พงษศักด์ิ

การโยธา 

(2001) 

22/07/2560 90 

321 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานแฮด 

ม.1 ต.บานแฮด-บาน

หวยมวง ม.5 ต.หนอง

แซง อ.บานแฮด จ.

ขอนแกน 

  1,000,000.00 688,000.00 หจก.พงษศักด์ิ

การโยธา 

(2001) 

11/08/2560 90 

322 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานโนน

ทัน ม.8 ต.โนน

สมบูรณ-บานวังหวา 

ม.8,11 ต.บานแฮด อ.

บานแฮด จ.ขอนแกน 

  1,000,000.00 630,000.00 หจก.วีรวัฒน

คอนสตรัคชั่น 

(2015) 

29/06/2560 90 

323 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานหนอง

ผักตบ ม.5 ต.โนน

สมบูรณ-บานขามเปย 

ม.5 ต.บานแฮด อ.

บานแฮด จ.ขอนแกน 

  1,000,000.00 688,000.00 หจก.พงษศักด์ิ

การโยธา 

(2001) 

09/09/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

324 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานสวาง

พัฒนา ม.4 - บานขาม

ปอม ม.2 ต.หนองแซง 

อ.บานแฮด - อ.บานไผ 

จ.ขอนแกน 

  498,000.00 489,000.00 หจก.พงษศักด์ิ

การโยธา 

(2001) 

19/01/2560 90 

325 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานแฮด 

ม.2 ต.บานแฮด-บาน

โนนพันชาติ ม.10 ต.

โคกสําราญ อ.บาน

แฮด จ.ขอนแกน 

  498,000.00 494,000.00 หจก.พงษศักด์ิ

การโยธา 

11/03/2560 90 

326 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานสวาง

พัฒนา ม.4 - บาน

หนองเตา ม.3 ต.หนอง

แซง-ต.บานแฮด อ.

บานแฮด จ.ขอนแกน 

  498,000.00 494,000.00 หจก.พงษศักด์ิ

การโยธา 

(2001) 

22/03/2560 90 

327 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานหนอง

เกี่ยว ม.3 - บานหนอง

หัวชาง ม.8 ต.โคก

สําราญ-ทางหลวง

แผนดิน หมายเลข 2 

อ.บานแฮด จ.

ขอนแกน 

  498,000.00 493,000.00 หจก.พงษศักด์ิ

การโยธา 

(2001) 

23/02/2560 90 

328 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานขาม

เปย ม.5 ต.บานแฮด-

บานโนนพันชาติ ม.10 

ต.โคกสําราญ อ.บาน

แฮด จ.ขอนแกน 

  498,000.00 494,000.00 หจก.พงษศักด์ิ

การโยธา 

22/03/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

329 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานหนอง

มะเขือ ม.2 ต.โคก

สําราญ-ต.บานแฮด อ.

บานแฮด จ.ขอนแกน 

  498,000.00 494,000.00 หจก.พงษศักด์ิ

การโยธา 

(2001) 

01/03/2560 90 

330 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

หินคลุก สายบานหาง

ขาว ม.7 ต.บานหัน-

ทางหลวงสาย ขก 

3018 อ.โนนศิลา จ.

ขอนแกน 

  488,000.00 485,000.00 หจก.บานไผ

ดาวเงิน

กอสราง 

16/05/2560 90 

331 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

หินคลุก สายบานเปอย

ใหญ ม. 2 ต.เปอยใหญ 

อ.โนนศิลา - เขต ต.

ชนบท  อ.ชนบท จ.

ขอนแกน 

  296,000.00 292,000.00 หจก.บานไผ

ดาวเงิน

กอสราง 

16/05/2560 90 

332 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

หินคลุก สายบาน

หนองหวา ม.5 ต.โนน

แดง อ.โนนศิลา - เขต 

ต.หัวหนอง อ.บานไผ 

จ.ขอนแกน 

  494,000.00 490,000.00 หจก.บานไผ

ดาวเงิน

กอสราง 

24/05/2560 90 

333 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

หินคลุกสายบานหัว

ฝาย ม.6 ต.เปอยใหญ-

ทางหลวงสายเปอย

ใหญ-โนนแดง อ.โนน

ศิลา  จ.ขอนแกน 

  384,000.00 380,000.00 หจก.บานไผ

ดาวเงิน

กอสราง 

16/05/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

334 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

หินคลุก สายบาน

หนองไฮ ม.3 ต.บาน

หัน-ทางหลวงสาย ขก 

2102 อ.โนนศิลา จ.

ขอนแกน ชวงที่ 2 

  262,000.00 258,000.00 หจก.บานไผ

ดาวเงิน

กอสราง 

16/05/2560 90 

335 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบาน

ขอนสัก ม.4 เทศบาล

ตําบลโนนศิลา-บาน

หลุบคา ม.7 ต.โนน

ศิลา อ.โนนศิลา จ.

ขอนแกน 

  496,000.00 491,000.00 หจก.บานไผ

ดาวเงิน

กอสราง 

04/05/2560 90 

336 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบาน

หนองทุม ม.3 ต.โนน

แดง อ.โนนศิลา- เขต 

ต.หัวหนอง อ.บานไผ 

จ.ขอนแกน 

  496,000.00 494,000.00 หจก.บานไผ

ดาวเงิน

กอสราง 

16/05/2560 90 

337 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบาน

โนนศิลา ม.1 เทศบาล

ตําบลโนนศิลา - บาน

หลุบคา ม.7 ต.โนน

ศิลา อ.โนนศิลา จ.

ขอนแกน 

  496,000.00 492,000.00 หจก.บานไผ

ดาวเงิน

กอสราง 

08/03/2560 90 

338 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบาน

หวยแคน ม.4 ต.บาน

หัน อ.โนนศิลา-เขต

ตําบลหนองน้ําใส อ.

บานไผ จ.ขอนแกน  

  496,000.00 492,000.00 หจก.บานไผ

ดาวเงิน

กอสราง 

08/03/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

339 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบาน

เหลาโนนคูณ ม.2 ต.

โนนศิลา - บานโนน

แดงนอย ม.2 ต.โนน

แดง อ.โนนศิลา จ.

ขอนแกน 

  496,000.00 492,000.00 หจก.บานไผ

ดาวเงิน

กอสราง 

14/03/2560 90 

340 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบานนา

นิคม ม.3 ต.โนนศิลา-

บานโนนแดงใหญ ม.1 

ต.โนนแดง อ.โนนศิลา 

จ.ขอนแกน 

  496,000.00 492,000.00 หจก.บานไผ

ดาวเงิน

กอสราง 

07/03/2560 90 

341 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานนายม 

ม.5 บานแหว ม.9 ต.

บานโนน เชื่อมถนน

สายบานหนองบัว

นอย-บานกระนวน 

อ.ซําสูง จ.ขอนแกน 

  470,000.00 465,000.00 หจก.ส.พัฒน

วิศวการโยธา 

13/01/2560 90 

342 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานโพธิ์ศรี 

ม.3 ต.บานโนน อ.ซํา

สูง-บานหนองตูม ม.

1,2 ต.หนองตูม อ.

เมือง  จ.ขอนแกน 

  470,000.00 466,000.00 หจก.ส.พัฒน

วิศวการโยธา 

03/06/2560 90 

343 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานโคกสูง 

ม.3 ต.กระนวน อ.ซํา

สูง เชื่อมถนนสายบาน

หนองบัวนอย-บาน

กระนวน อ.ซําสูง จ.

ขอนแกน 

  469,000.00 464,000.00 หจก.ส.พัฒน

วิศวการโยธา 

31/05/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

344 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานหมอ 

ม.5 ต.คูคํา-บานโนน 

ม.1,2 ต.บานโนน 

อ.ซําสูง จ.ขอนแกน 

  480,000.00 476,000.00 หจก.ส.พัฒน

วิศวการโยธา 

03/06/2560 90 

345 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานโนน ม.

1 ต.บานโนน-บาน

หมอคํา ม.6 ต.คูคํา 

อ.ซําสูง จ.ขอนแกน 

  133,000.00 131,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอ

ร่ี ดีเวลลอป

เมนท 

09/02/2560 90 

346 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานโคก

กลาง ม.3 ต.คําแมด 

อ.ซําสูง-บานหนองกุง

ใหญ ม.1 ต.หนองกุง

ใหญ อ.กระนวน  จ.

ขอนแกน 

  315,000.00 312,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอ

ร่ี ดีเวลลอป

เมนท 

09/02/2560 90 

347 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานหนองชมภ ู

ม.10 - บานโสกใหญ 

ม.5 ต.บานโคก อ.โคก

โพธิ์ไชย - ทางหลวง

แผนดินหมายเลข 

2284  ต.นางาม อ.

มัญจาคีรี  จ.ขอนแกน 

  500,000.00 480,000.00 หจก.โพธิ์พยา

คอนสตรัคชั่น 

29/12/2559 90 

348 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลูกรัง 

สายบานแกงครอ ม.2 

ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์

ไชย-บานหวัหวย ม.12 

ต.นาขา อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  498,000.00 493,000.00 หจก.โพธิ์พยา

คอนสตรัคชั่น 

12/04/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

349 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบานนา

จาน ม.1 ต.ซับ

สมบูรณ-ทางหลวง

แผนดินหมายเลข 229 

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.

ขอนแกน 

  495,000.00 490,000.00 หจก.โพธิ์พยา

คอนสตรัคชั่น 

05/05/2560 90 

350 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบาน

หนองชมภู ม.10 - 

บานโสกใหญ ม.5 - 

ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2284 ต.

บานโคก อ.โคกโพธิ์

ไชย จ.ขอนแกน 

  495,000.00 490,000.00 หจก.โพธิ์พยา

คอนสตรัคชั่น 

28/04/2560 90 

351 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบานสง

แดง ม.4 ต.นาแพง อ.

โคกโพธิ์ไชย เชื่อมถนน

สายบานหนองหวาย - 

บานหนองโน ต.กุดเคา 

อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  337,000.00 333,000.00 หจก.โพธิ์พยา

คอนสตรัคชั่น 

28/04/2560 90 

352 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง สายบานโนนคูณ 

ม.6 ต.บานโคก - บาน

ซับบอน ม.7 ต.ซับ

สมบูรณ อ.โคกโพธิ์ไชย 

จ.ขอนแกน 

  500,000.00 493,000.00 หจก.โพธิ์พยา

คอนสตรัคชั่น 

09/03/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

353 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง

แบบผิวเรียบ บานโคก

สหกรณ ม.3 ต.หนอง

กุงธนสาร-บานทุงชมพู 

ม.1 ต.ทุงชมพู แยก

โสกเสือ อบต.ทุงชมพู 

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 

  1,935,000.00 1,930,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

22/07/2560 90 

354 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมแซมถนนลาดยาง

แบบผิวเรียบ ขก 

4021-แยกบานโคก

สหกรณ ม.3 ต.หนอง

กุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.

ขอนแกน 

  1,970,000.00 1,967,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

12/09/2560 100 

355 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานดอน

หันโคกสูง-บานบุงแสง 

ม.7 (ขางโรงเรียนบาน

หนองลุมพุก) ต.นา

ชุมแสง อ.ภูเวียง จ.

ขอนแกน 

  482,000.00 478,000.00 หจก.ไดโนเสาร

กอสราง 

02/02/2560 90 

356 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง

แบบผิวเรียบแยกถนน

สายบานหนองพลวง 

ม.6 ต.ทุงชมพู-ถนน

สาย ขก.ถ. 10026 

โคกสหกรณ-ทุงชมพู 

อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 

  1,904,000.00 1,900,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

19/07/2560 90 

357 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนน คสล.สาย

ทางหลวง ขก 2038-

บานถ้ําแข ม.8 ต.สง

เปอย อ.ภูเวียง จ.

ขอนแกน 

  1,980,000.00 1,977,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

14/09/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

358 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมแซมถนนลาดยาง

แบบผิวเรียบ สายจาก

ทางหลวงดอนหันโคก

สูง-บานโคกไร ม.7 ต.

สงเปอย อ.ภเูวยีง จ.

ขอนแกน 

  1,986,000.00 1,983,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

12/09/2560 90 

359 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บาน

หนองดู ม.12 ต.ใน

เมือง อ.เวียงเกา จ.

ขอนแกน(ถ้าํผาเกิ้ง)-

อุทยานแหงชาติภูเวยีง 

  1,980,000.00 1,977,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

23/03/2560 90 

360 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมแซมถนนลาดยาง

แบบผิวเรียบ สาย ขก. 

ถ 10029-บานหนอง

บอน ม.9 ต.หนองกุง

ธนสาร อ.ภูเวียง จ.

ขอนแกน 

  1,521,000.00 1,518,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

12/09/2560 90 

361 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานหนอง

กุงธนสาร ม.12 ต.

หนองกุงธนสาร อ.ภู

เวียง จ.ขอนแกน-ทาง

หลวง ขก 4021 

  482,000.00 478,000.00 หจก.ไดโนเสาร

กอสราง 

02/02/2560 90 

362 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจากทาง

หลวงดอนหันโคกสูง-

บานหนองทุม ม.2 ต.

นาชุมแสง อ.ภูเวยีง จ.

ขอนแกน 

  482,000.00 479,000.00 หจก.ไดโนเสาร

กอสราง 

28/02/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

363 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจากทาง

หลวง ขก 2038 - บาน

หมอ ม.7 ต.เมืองเกา

พัฒนา อ.เวยีงเกา จ.

ขอนแกน 

  482,000.00 478,000.00 หจก.ไดโนเสาร

กอสราง 

03/03/2560 90 

364 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานดินดํา 

ม.1 ต.ดินดํา - ต.หวา

ทอง อ.ภูเวยีง จ.

ขอนแกน 

  482,000.00 478,000.00 หจก.ไดโนเสาร

กอสราง 

27/01/2560 90 

365 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากทาง

หลวง ขก 4021- บาน

หัน ม.14 ต.หนองกุง

ธนสาร อ.ภูเวียง จ.

ขอนแกน 

  482,000.00 478,000.00 หจก.ไดโนเสาร

กอสราง 

16/02/2560 90 

366 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากทาง

หลวง ขก 2038 - บาน

อางศิลา ม.6 ต.สง

เปอย อ.ภเูวียง จ.

ขอนแกน 

  482,000.00 478,000.00 หจก.ไดโนเสาร

กอสราง 

02/02/2560 90 

367 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สาย ขก ถ. 

10026 (สายบานโคก

สหกรณ-บานทุงชมพู)-

บานดอนเพิ่ม ม.7 ต.

ทุงชมพู อ.ภูเวยีง จ.

ขอนแกน 

  482,000.00 478,000.00 หจก.ไดโนเสาร

กอสราง 

02/02/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

368 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จากทาง

หลวง ขก 4021-บาน

หนองแสง ม.3 ต.บาน

เรือ อ.ภูเวียง จ.

ขอนแกน 

  482,000.00 478,000.00 หจก.ไดโนเสาร

กอสราง 

02/03/2560 90 

369 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สาย ขก ถ. 

1003 บานวังยาวใหญ 

ม.4 ต.นาหนองทุม อ.

ชุมแพ-ต.หวยมวง อ.ภู

ผามาน จ.ขอนแกน 

  1,986,000.00 1,983,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

09/08/2560 120 

370 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมแซมถนนลาดยาง

บานถ้ําแข ม.8 ต.สง

เปอย อ.ภูเวียง-บาน

หนองเขื่อนชาง ต.โนน

ทอง อ.หนองเรือ จ.

ขอนแกน 

  495,000.00 491,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

15/03/2560 90 

371 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมแซมถนนลาดยาง

แบบผิวเรียบ บาน

ดอนดู ม.12 ต.ในเมือง 

อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน 

(ถ้ําผาเกิ้ง)-อุทยาน

แหงชาติภูเวยีง 

  495,000.00 490,000.00 หจก.ไดโนเสาร

กอสราง 

29/04/2560 90 

372 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมแซมถนนลาดยาง

จากทางหลวงชนบท 

4021-บานใครนุน ม.3 

ต.กุดขอนแกน อ.ภู

เวียง จ.ขอนแกน 

  495,000.00 491,000.00 หจก.ไดโนเสาร

กอสราง 

21/02/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

373 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานโนน

สวรรค ม.10 ต.เมือง

เกาพัฒนา (ชวงศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก)-บาน

โพธิ์ ม.3 ต.ในเมือง อ.

เวียงเกา จ.ขอนแกน 

  482,000.00 478,000.00 หจก.ไดโนเสาร

กอสราง 

03/03/2560 90 

374 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กทางหลวง 

2038-บานสวนกลวย 

ม.6 ต.บานเรือ อ.ภู

เวียง จ.ขอนแกน 

  433,000.00 430,000.00 หจก.ไดโนเสาร

กอสราง 

16/02/2560 90 

375 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังบานโนนสัมพันธ 

ม.15 ต.หนองแปน อ.

มัญจาคีรี - อ.ชนบท 

จ.ขอนแกน 

  498,800.00 493,000.00 หจก.โชค

ศักด์ิสิทธิ์

กอสราง 

07/09/2560 90 

376 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังบานหนองไห ม.1 

ต.หนองแปน อ.มัญจา

คีรี-อ.บานแฮด จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 488,000.00 หจก.เคียงโยธา 26/08/2560 90 

377 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังบานปาพ ุม.4 ต.

หนองแปน อ.มัญจา

คีรี-ทช. ขก. 4008 จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 498,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

378 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังบานนาจาน ม.6 

ต.หนองแปน อ.มัญจา

คีรี-ทช. ขก. 4008 จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 498,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

379 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังบานทาสวรรค ม.

7 ต.ทาศาลา-ต.โพน

เพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  499,700.00 499,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

380 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรัง บานโนนคูณ ม.4 

ต.ทาศาลา อ.มัญจา

คีรี-ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2062 จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 498,800.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

381 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังบานดงเค็ง ม.5 

ต.ทาศาลา อ.มัญจา

คีรี-ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2062 จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 493,000.00 หจก.เคียงโยธา 07/09/2560 90 

382 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังบานโนนตุน ม.3 

ต.ทาศาลา อ.มัญจา

คีรี-ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2062 จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 493,000.00 หจก.โชค

ศักด์ิสิทธิ์

กอสราง 

25/08/2560 90 

383 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังบานโนนตุน ม.3 

ต.ทาศลา-ต.โพนเพ็ก 

อ.มัญจาคีร จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 498,800.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

384 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังบานหนองโจด ม.

7 ต.กุดเคา อ.มัญจา

คีรี-ทล.229 จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 498,800.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

385 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังบานปาผุ ม.4 ต.

สวนหมอน-ต.หนอง

แปน อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 493,000.00 หจก.เคียงโยธา 09/09/2560 90 

386 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังบานปาผุ ม.4 ต.

สวนหมอน อ.มัญจา

คีรี-อ.พระยืน จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 498,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

387 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังบานปาผุ ม.4 ต.

สวนหมอน อ.มัญจา

คีรี-ทล.2062 จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 498,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

388 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังบานเหลากกหุง 

ม.7 ต.สวนหมอน-ต.

นางาม อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 493,000.00 หจก.โชค

ศักด์ิสิทธิ์

กอสราง 

02/09/2560 90 

389 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังบานเหลากกหุง 

ม.7 ต.สวนหมอน อ.

มัญจาคีรี-อ.พระยืน จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 498,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

390 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังบานเหลากกหุง 

ม.7 ต.สวนหมอน-ต.

คําแคน อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 498,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

391 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังบานเหลากกหุง 

ม.7 ต.สวนหมอน-ต.

หนองแปน อ.มัญจาคีรี 

จ.ขอนแกน 

  498,800.00 498,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

392 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังบานเหลากกหุง 

ม.7 ต.สวนหมอน อ.

มัญจาคีรี-ทล.2062 จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 498,800.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

393 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังบานสวาง ม.8 ต.

สวนหมอน-ต.นาขา อ.

มัญจาคีรี จ.ขอนแกน 

  498,800.00 494,000.00 หจก.เคียงโยธา 13/09/2560 90 

394 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังบานคําคันโซ ม.6 

ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี-

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 493,000.00 หจก.โชค

ศักด์ิสิทธิ์

กอสราง 

09/09/2560 90 

395 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กแยกทาง

หลวงหมายเลข 12-

บานโคกฟนโปง ม.21 

ต.บานเปด อ.เมือง จ.

ขอนแกน 

  499,000.00 492,000.00 หจก.ช.

ขอนแกนเคน

แนล 

21/02/2560 90 

396 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังสายบานเทพ

อํานวย ม.9 ต.โนน

สมบูรณ อ.เขาสวน

กวาง จ.ขอนแกน-ต.

โพธิ์ศรีสําราญ อ.โนน

สะอาด จ.อดุรธาน ี

  224,000.00 220,000.00 หจก.ส.ธนาการ

ขอนแกน 

29/04/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

397 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังสายบานคําปากอ 

ม.3 ต.โนนสมบูรณ อ.

เขาสวนกวาง จ.

ขอนแกน-ต.หนองกุง

ศรี อ.โนนสะอาด จ.

อุดรธาน ี

  230,000.00 226,000.00 หจก.ส.ธนาการ

ขอนแกน 

07/06/2560 90 

398 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังสายบานแสง

สวาง ม.4 ต.นาง้ิว อ.

เขาสวนกวาง-ต.ศรีสุข

สําราญ อ.อบุลรัตน จ.

ขอนแกน 

  470,000.00 466,000.00 หจก.ส.ธนการ

ขอนแกน 

16/03/2560 90 

399 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังสายบานขาม

ปอม ม.6 ต.นาง้ิว อ.

เขาสวนกวาง-ต.ศรีสุข

สําราญ อ.อบุลรัตน จ.

ขอนแกน 

  470,000.00 465,000.00 หจก.ส.ธนาการ

ขอนแกน 

29/04/2560 90 

400 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนสําหรับน้าํ

ลนผาน คสล.ขามลํา

หวยเสือเตน บาน

ปาเปอย ม.1 ต.โนน

สมบูรณ อ.เขาสวน

กวาง จ.ขอนแกน-ต.

โพธิ์ศรีสําราญ อ.โนน

สะอาด จ.อดุรธาน ี

  700,000.00 697,000.00 หจก.ส.ธนาการ

ขอนแกน 

13/09/2560 120 

401 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซม

ถนนลาดยางพาราเค

พซีลสายบานหนอง

หวา ม.7 ต.หนองเม็ก-

บานสําโรง ม.1 ต.

สําโรง อ.หนองสอง

หอง จ.ขอนแกน 

  1,849,000.00 1,847,000.00 หจก.ฉัตรเพชร 

แลนด แอนด 

เฮาส 

16/08/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

402 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซม

ถนนลาดยางพาราเค

พซีล สาย ขก 3034 

ชวงบานโนนกราด ม.

13 ต.หนองสองหอง-

บานดงเค็ง ม.8 ต.ดง

เค็ง อ.หนองสองหอง 

จ.ขอนแกน 

  963,000.00 961,000.00 หจก.ฉัตรเพชร 

แลนด แอนด 

เฮาส 

16/08/2560 90 

403 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซม

ถนนลาดยางพาราเค

พซีลสายแยกทางหลวง 

2301-บานหนองแวง

ตอต้ัง ม.4 ต.คึมชาด 

อ.หนองสองหอง จ.

ขอนแกน 

  688,000.00 670,000.00 หจก.ฉัตรเพชร 

แลนด แอนด 

เฮาส 

06/09/2560 90 

404 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

บูรณะถนนลาดยาง

แบบผิวเรียบเคพซีล

บานหนองแสง ต.นา

จาน-บานหนองขี้ควาย 

ต.ซํายาง อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  1,980,000.00 1,976,000.00 หจก.ที.วี.พี.

การโยธา 

01/08/2560 120 

405 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซม

ถนนลาดยางแบบเค

พซีลบานเมืองเพีย ม.2 

ต.เมืองเพีย อ.บานไผ-

ต.หนองแปน อ.มัญจา

คีรี จ.ขอนแกน 

  1,990,000.00 1,987,000.00 หจก.ที.วี.พี.

การโยธา 

02/06/2560 90 

406 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมและ

กอสรางถนนลาดยาง

แบบเคพซีล บานดู ม.

4 ต.เมืองเพีย อ.บาน

ไผ-ต.โนนแดง อ.โนน

ศิลา จ.ขอนแกน 

  1,980,000.00 1,977,000.00 หจก.ที.วี.พี.

การโยธา 

25/07/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

407 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง

เคพซีลบานหนอง

คลองนอย ม.8 ต.ปา

มะนาว อ.บานฝาง-ต.

ยางคํา อ.หนองเรือ จ.

ขอนแกน 

  6,200,000.00 6,190,000.00 หจก.ที.วี.พี.

การโยธา 

19/08/2560 90 

408 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมแซมถนนลาดยาง

แบบผิวเรียบเคพซีล

สาย ขก 3037 บาน

หนองสองหอง-บานกุด

หอยกาบ อ.หนองสอง

หอง จ.ขอนแกน 

  1,991,000.00 1,987,000.00 หจก.ไทยกจิ

แมชชันเนอร่ี 

05/08/2560 90 

409 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบานหนอง

คลองนอย ม.4 ต.วัง

หิน อ.หนองสองหอง-

ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.

ขอนแกน 

  1,414,000.00 1,059,000.00 หจก.เค โอ บี 

คอนส 

17/08/2560 90 

410 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซม

ถนนลาดยางเคพซีล 

สายแยกทางหลวง

ทองถิ่น ขก ถ 1-0078(

เปอยนอย-หนองบัว

รอง)-บานวังหิน ม.2 

ต.สระแกว อ.เปอย

นอย จ.ขอนแกน 

  1,990,000.00 1,987,000.00 หจก.ที.วี.พี.

การโยธา 

04/08/2560 90 

411 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานปาปอ 

ม.1,2 ต.ปาปอ อ.บาน

ไผ -ต.บานหัน อ.โนน

ศิลา จ.ขอนแกน 

  1,990,000.00 1,987,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

13/09/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

412 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานกุดน้ํา

ใส ม.1 ต.กุดน้ําใส อ.

น้ําพอง จ.ขอนแกน-

ทางหลวงแผนดิน 

2109 

  4,788,000.00 3,099,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

09/09/2560 90 

413 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานโคก

มวง ม.10 ต.ศรีสุข-ต.

บานใหม อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  1,980,000.00 1,978,000.00 หจก.ไดโนเสาร

กอสราง 

15/09/2560 120 

414 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บานดอน

นาแพง ม.3 ต.บาน

ลาน-บานโนนทอง ม.6 

ต.หินต้ัง อ.บานไผ จ.

ขอนแกน 

  1,990,000.00 1,987,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

13/09/2560 90 

415 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง

เคพซีลบานหินต้ัง ม.7 

ต.โนนฆอง-บานโสก

มวง ม.3 ต.หนองบัว 

อ.บานฝาง จ.ขอนแกน 

  1,990,000.00 1,986,000.00 หจก.ขอนแกน

ต้ังยิ่งเจริญ 

26/07/2560 120 

416 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง

แบบผิวเรียบ บานโคก

สูง ม.4 ต.นางาม-ต.นา

ขา อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  1,990,000.00 1,985,000.00 หจก.ณรงค.รส

ชก. 

13/09/2560 90 

417 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมสราง

ถนนลาดยางบาน

หนองทุม ต.หัวทุง อ.

พล-บานโนนสวรรค ม.

3 ต.คอนฉิม อ.แวง

ใหญ จ.ขอนแกน 

  1,990,000.00 1,986,000.00 หจก.อําพน

วิศวกรรม 

09/09/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

418 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลติกฯ บานโนน

น้ําผ้ึง ม.2 ต.ดงเมือง

แอม-ทางหลวงชนบท 

4003 

  1,990,000.00 1,987,000.00 หจก.ที.วี.พี.

การโยธา 

12/09/2560 90 

419 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซมและ

กอสรางถนนลาดยาง

แบบเคพซีล บานแคน

เหนือ ม.1 ต.แคน

เหนือ อ.บานไผ-ต.

บานหัน อ.โนนศิลา จ.

ขอนแกน 

  1,829,000.00 1,826,000.00 หจก.ณรงคชาง

ยนต 

20/05/2560 90 

420 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซม

ถนนลาดยางแบบเค

พซีลบานหนองดู ม.3 

ต.ปาปอ อ.บานไผ-ต.

บานหัน อ.โนนศิลา จ.

ขอนแกน 

  1,990,000.00 1,987,000.00 บจก.อุดร

วิภาดา 

12/09/2560 90 

421 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมแซมถนนลาดยาง

แบบผิวเรียบเคพซีล

สายวังเพิ่ม-ศูนยศิลปา

ชีพโสกสมกบ(ระหวาง

บานวังทอง-บานโสก

หาด)  อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  1,990,000.00 1,986,000.00 หจก.ที.วี.พี.

การโยธา 

01/08/2560 120 

422 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบานวังหวา 

ม.6 ต.โนนสะอาด อ.

แวงใหญ จ.ขอนแกน-

ทางหลวงแผนดินสาย 

2233 

  500,000.00 495,000.00 หจก.สามบี

กอสราง (บีบีบี) 

13/04/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

423 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบานตลาด

นอย ม.7 ต.โนน

สะอาด อ.แวงใหญ จ.

ขอนแกน-ทางหลวง

แผนดิน 2233 

  500,000.00 495,000.00 หจก.สามบี

กอสราง (บีบีบี) 

13/04/2560 90 

424 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง

แบบเคพซีล(ผิวเรียบ) 

สายบานทุม ม.1,2 ต.

บานทุม-ถนนเหลานาดี 

อ.เมือง จ.ขอนแกน 

  4,943,000.00 3,249,000.00 หจก.ขอนแกน

ต้ังยิ่งเจริญ 

13/09/2560 120 

425 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง

แบบผิวเรียบสาย ขก 

ถ 10029 บานหนอง

กระแหลง-บานโคกไม

งาม ม.7 (ชวงหนา ร.ร.

หนองกุงธนสารโคก

งาม) ต.หนองกุง

ธนสาร อ.ภูเวียง จ.

ขอนแกน 

  1,965,000.00 1,962,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

14/09/2560 90 

426 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมแซมถนนลาดยาง

แบบผิวเรียบสาย ขก 

ถ 10026 บานโคก

สหกรณ-บานทุงชมพู 

ต.ทุงชมพู อ.ภูเวียง จ.

ขอนแกน 

  1,510,000.00 1,507,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

22/07/2560 90 

427 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง

แบบผิวเรียบ บานนา

ทุม ม.2 ต.เขานอย-

บานโนนสูง ม.10 ต.ใน

เมือง อ.เวียงเกา จ.

ขอนแกน 

  1,740,000.00 1,737,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

22/09/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

428 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบานนาทุม 

ม.2-บานนาตาด ม.6 

ต.เขานอย-ต.ในเมือง 

อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน 

  1,967,000.00 1,964,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

13/09/2560 90 

429 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง

แบบผิวเรียบสายทาง

หลวง 2038-บานถ้ํา

แข ม.8 ต.สงเปอย

(ชวงหลัง ร.ร.บานถ้ํา

แข) อ.ภูเวียง จ.

ขอนแกน 

  1,917,000.00 1,914,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

14/09/2560 90 

430 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจากทาง

หลวงชนบท ขก 

4021-บานโนนศิลา ม.

6 ต.หนองกุงเซิน อ.ภู

เวียง จ.ขอนแกน 

  1,808,000.00 1,805,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

14/09/2560 90 

431 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจากทาง

หลวงชนบท ขก 

4021-บานคอ ม.15 ต.

กุดขอนแกน อ.ภูเวียง 

จ.ขอนแกน 

  1,743,000.00 1,740,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

13/09/2560 90 

432 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจากทาง

หลวงชนบท ขก 

4021-บานเรือ ม.2 ต.

บานเรือ อ.ภูเวียง จ.

ขอนแกน 

  1,828,000.00 1,825,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

14/09/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

433 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง

แบบผิวเรียบบานโคก

พัฒนา ม.2 ต.ภูเวียง-

บานใหมสุขสันต ม.8 

ต.บานเรือ อ.ภูเวยีง จ.

ขอนแกน 

  1,893,000.00 1,890,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

14/09/2560 90 

434 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนลาดยาง

แบบผิวเรียบสาย ขก 

ถ 10021 บานหัน-

บานโคกกลาง แยก

บานหวยบง ม.3 ต.

หวาทอง อ.ภูเวยีง จ.

ขอนแกน 

  1,747,000.00 1,744,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

14/09/2560 90 

435 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจากบานภู

เวียง ม.4 ต.ภูเวียง-

บานหวยทราย ม.5 ต.

สงเปอย อ.ภเูวยีง จ.

ขอนแกน 

  1,882,000.00 1,880,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

14/09/2560 90 

436 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซม

ถนนลาดยางแบบเค

พซีลสายบานเหมือด

แอ ม.16-วัดปาภูเม็ง

ทอง ต.บานเม็ง อ.

หนองเรือ จ.ขอนแกน 

  1,995,000.00 1,988,000.00 หจก.ที.วี.พี.

การโยธา 

05/05/2560 90 

437 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ซอมประผิวจราจร

ถนนลาดยางโดยวธิี 

COLD MIX 

  5,000,000.00 5,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

438 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับเกรดผิวจราจร

ลูกรังหรือถนนหินคลุก 

  4,200,000.00 4,200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

439 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

บูรณะถนนลาดยาง

แบบผิวเรียบเคพซีล 

สายบานทรายทอง ม.

10 ต.วังเพิ่ม - ต.สี

ชมพู อ.สีชมพู จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.ฟุง

คอนกรีต 

31/08/2560 90 

440 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงขยาย

ไหลถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในโรงเรียน

หนองโนประชาสรรค 

ต.หนองโน อ.กระนวน 

จ.ขอนแกน 

  100,000.00 100,000.00 หจก.คําเจริญซี

เมนท 

27/05/2560 90 

441 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

เสริมสรางมาตรการ

ความปลอดภยัใน

สถานีขนสงผูโดยสาร 

  150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

442 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

สงเสริมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานและการ

ใหบริการสถานีขนสง

ผูโดยสาร 

  250,000.00 250,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

443 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

สัมมนาการมีสวนรวม

ในการพัฒนาสถานี

ขนสงผูโดยสาร 

  150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

444 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

จัดระบบจราจรภายใน

สถานีขนสงผูโดยสาร 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

445 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซม

อาคารสถานีผูโดยสาร

อําเภอบานไผ 

  500,000.00 495,000.00 ส.วรุตษ

กอสราง 

06/06/2560 120 

446 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซม

อาคารสถานีผูโดยสาร

อําเภอชุมแพ 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

447 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงพื้นสถานี

ขนสงผูโดยสารอําเภอ

ภูเวียง 

  400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

448 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

เจาะบอบาดาลบริเวณ

สถานีขนสงผูโดยสาร

อําเภอภูเวยีง 

  250,000.00 250,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

449 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงตอเติมหองลง

เวลาการเดินรถสถานี

ขนสงผูโดยสารอําเภอ

ภูเวียง 

  120,000.00 120,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

450 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

จัดทําปายบอกทางเขา

สถานีขนสงผูโดยสาร 

  6,000.00 6,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

451 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

จัดทําปายไฟแจง

สถานที ่

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

452 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

จัดทําปายไฟชองจอด

รถ 

  120,000.00 120,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

453 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางหลังคาที่จอด

รถสถานีขนสง

ผูโดยสารอําเภอภูเวียง 

และอําเภอชุมแพ 

  350,000.00 350,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

454 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางถังเก็บน้ําทรง

แชมเปญสําเร็จรูป 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

455 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางหองเก็บวัสดุ

สถานีขนสงผูโดยสาร

อําเภอชุมแพ 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

456 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงสวนหยอม

สถานีขนสงผูโดยสาร

อําเภอชุมแพ 

  150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

457 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงหอง

ประชาสัมพันธ (เก็บ

คาบริการ) สถานีขนสง

ผูโดยสารอําเภอชุมแพ 

  50,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

458 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ถางปาและตัดวัชพืช

สองขางทาง

ถนนลาดยาง 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

459 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

เสริมสรางมาตรการ

ความปลอดภยัทาง

ถนน 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

460 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัด

ขอนแกน 

  1,800,000.00 1,800,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

461 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

คนรุนใหมรูทันสา

ธารณภัย 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

462 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา

และงานวิศวกรรม

ส่ิงแวดลอม 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

463 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย สารเคมีตาง 

ๆ 

  250,000.00 250,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

464 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซม

ระบบสงน้ําสนามกีฬา

จังหวัดขอนแกน 

  867,000.00 605,000.00 หจก.ทวีทรัพย

สหกิจ 

21/02/2560 120 

465 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ปรับปรุงซอมแซม

สนามเทนนิสสนาม

กีฬาจังหวัดขอนแกน 

  312,000.00 312,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

466 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

กอสรางหอถังสูง 

สนามฟุตบอลศูนย

เคร่ืองจักรกล อบจ.

ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.เพชรพชัรี 20/05/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

467 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ติดต้ังเสาไฟฟาแสง

สวางพลังงาน

แสงอาทิตย(Solar 

Cell) บานโคกกลาง 

ม.6 ต.โนนสมบูรณ อ.

เขาสวนกวาง จ.

ขอนแกน 

  476,000.00 471,000.00 หจก.ส.ธนาการ

ขอนแกน 

06/09/2560 90 

468 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

อบรมสัมมนาการ

บังคับใชและจัดทํา

แผนปฏิบัติการตามผัง

เมืองรวมจังหวัด

ขอนแกน 

  250,000.00 250,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

469 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

กอสรางถนนสูแหลง

เกษตร บานดอนพัน

ชาติ ม.3 ต.หนองแปน 

อ.มัญจาคีรี-ทล.229 จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 498,800.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

470 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

กอสรางถนนสูแหลง

เกษตร บานดอนพัน

ชาติ ม.3 ต.หนองแปน 

อ.มัญจาคีรี-ทช.ขก. 

4008 จ.ขอนแกน 

  498,800.00 498,800.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

471 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สนับสนุนสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยว 

  2,500,000.00 2,500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

472 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สงเสริมการทองเที่ยว

ดานอนุรักษดาน

วัฒนธรรม ดาน

ส่ิงแวดลอม 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

473 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ทองเที่ยวโดยชุมชน   930,000.00 930,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

474 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมการทองเที่ยว

จังหวัดขอนแกน สง

ทายปเกาตอนรับปใหม 

(อุดหนุนเทศบาลนคร

ขอนแกน) 

  1,500,000.00 1,500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

475 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมการทองเที่ยว

จังหวัดขอนแกน งาน

มหัศจรรยพันธุไม

นานาชาติ ป 2560 

(อุดหนุนเทศบาลนคร

ขอนแกน) 

  600,000.00 600,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

476 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

จัดงานขอนแกนไบค

วีค (อุดหนุนสมาคม

ธุรกิจการทองเที่ยว

จังหวัดขอนแกน) 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

477 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

เผยแพรประชาสัมพันธ

ดานการทองเที่ยว จ.

ขอนแกน (อุดหนุน

สมาคมธูรกิจการ

ทองเที่ยว จ.ขอนแกน) 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

478 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

อบรมภาษาและพัฒนา

บุคลากรดานการ

ทองเที่ยวและบริการ 

(อุดหนุนสมาคมธุรกิจ

การทองเที่ยวจังหวัด

ขอนแกน) 

  250,000.00 250,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

479 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ขอนแกนแลกเปล่ียน 

เรียนรูวัฒนธรรม

นานาชาติ (อุดหนุน

สมาคมธุรกิจการ

ทองเที่ยว จ.ขอนแกน) 

  150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

480 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ประชุมสัมมนา

แนวทางจัดการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

วัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

อ.บานไผ (อุดหนุนสภา

วัฒนธรรม อ.บานไผ) 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

481 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

อบรมสัคคุเทศกนอย 

อ.บานไผ (อุดหนุนสภา

วัฒนธรรม อ.บานไผ) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

482 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

1 อําเภอ 1 หมูบาน 

เศรษฐกิจพอเพียง 

  400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

483 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สงเสริมชุมชนตนแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวทางพระราชดําริ

ของในหลวง 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

484 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สงเสริมการประกอบ

อาชีพแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  65,572,000.00 65,572,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

485 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

เจาะบอบาดาลเพื่อ

การเกษตร ต.บัวเงิน 

ต.พังทุย ต.ทรายมูล อ.

น้ําพอง จ.ขอนแกน 

  2,700,000.00 2,700,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

486 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ขยายทอสงน้ําเพื่อ

การเกษตรดวยทอสง

น้ํา พวีีซี บานนาคูณ 

ม.3 ต.บานโคก อ.

หนองวนาคํา จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 494,000.00 หจก.ศรีธาตุ

ทองธุรกิจ 

24/05/2560 90 

487 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

กอสรางถังน้ําประปา

แบบโครงเหล็ก บาน

ซําโอง ม.6 ต.หวยเตย 

อ.ซําสูง จ.ขอนแกน 

  400,000.00 396,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอ

ร่ี ดีเวลลอป

เมนท 

25/07/2560 90 

488 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ขุดสระน้ําสงเสริม

อาชีพแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงในเขต อ.แวง

นอย จ.ขอนแกน 

  490,000.00 485,000.00 หจก.พูลทรัพย 

ธนอนันต 

22/07/2560 90 

489 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สงเสริมอาชีพ

เศรษฐกิจพอเพียงแบบ

ยั่งยืน (อุดหนุน

สํานักงานประมง

อําเภอ อ.กระนวน) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

490 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ผลิตพันธุขาวคุณภาพ

เพื่อการบริโภคและ

การจําหนาย (อุดหนุน

วิสาหกจิชุมชนผูจัดทํา

แปลงขยายเมล็ดพันธุ

ขาวบานหนองไหล ต.

โคกสี อ.เมือง) 

  470,000.00 470,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

491 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ใชปุยอินทรียชวีภาพ 

เพื่อรักษา

สภาพแวดลอม 

(อุดหนุนวิสาหกิจ

ชุมชนปุยอินทรีย

ชีวภาพหนองแวงเรือ

ประชา  ต.ดงเมือง

แอม อ.เขาสวนกวาง) 

  450,000.00 450,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

492 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

เกษตรอินทรียเพื่อ

สุขภาพ (อุดหนุน

วิสาหกจิชุมชนเกษตร

อินทรียชีวภาพบานบึง

เนียม อ.เมือง) 

  470,000.00 470,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

493 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

เกษตรปลอดพิษเพื่อ

ชีวิตปลอดภยั 

(อุดหนุนวิสาหกิจ

ชุมชนพืชปลอดภยั ต.

พระลับ อ.เมือง) 

  480,000.00 480,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

494 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ผลิตขาวคุณภาพปลอด

สารเคมี (อุดหนุน

วิสาหกจิชุมชนผลิต

ขาวหอมมะลิอินทรีย

บานบอ ต.บานดง อ.

อุบลรัตน) 

  450,000.00 450,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

495 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

พัฒนาพันธุขาวเพือ่

การขยายพันธุ 

(อุดหนุนวิสาหกิจ

ชุมชนศูนยสงเสริมและ

ผลิตพันธุขาวชุมชน 

บานโนนสะอาด อ.แวง

ใหญ) 

  440,000.00 440,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

496 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สงเสริมการผลิตขาว

ปลอดภัยเพือ่การ

บริโภคและจาํหนาย 

(อุดหนุนวิสาหกิจ

ชุมชนเกษตรอินทรีย

บานหนองขาม ต.นา

คํา อ.อุบลรัตน) 

  400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

497 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

พัฒนาเกษตรกรรม

ปลอดภสารพิษเพือ่

เศรษฐกิจที่ดีของ

ครอบครัวตามหลักป

รัญชาเศรษฐกิจ

พอเพียง (อุดหนุน

วิสาหกจิชุมชเศรษฐกิจ

พอเพียงหนองสองหอง 

ต.เขาสวนกวาง อ.เขา

สวนกวาง) 

  440,000.00 440,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

498 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ปรับปรุงคุณภาพ

ยางพาราเพือ่เพิ่ม

มูลคา (อุดหนุน

วิสาหกจิชุมชน

ยางพารา ต.เกาง้ิว อ.

เขาสวนกวาง) 

  450,000.00 450,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

499 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

พัฒนาศักยภาพการลด

ตนทุนการผลิตพืช

อําเภอโนนศิลา ป 

2560 (อุดหนุน

สํานักงานเกษตร อ.

โนนศิลา) 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

500 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

เสริมสรางหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียง อยู

เย็น เปนสุข ดีเดน "อยู

เย็น เปนสุข" ดีเดน

ระดับจังหวัด ป 2560 

(อุดหนุนสํานักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัด

ขอนแกน) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม
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501 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สนับสนุนชวยเหลือ

เด็ก/สตรี เยาวชน 

คนชรา ผูดอยโอกาส

และคนพิการ 

  1,295,000.00 1,295,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

502 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

คาตอบแทนนักเรียน 

นักศึกษาทํางานชวง

ปดภาคเรียน 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

503 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

เพิ่มศักยภาพการ

พัฒนากลุมสตรีจังหวัด

ขอนแกน(อุดหนุน

สํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดขอนแกน) 

  3,000,000.00 3,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

504 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ขอนแกนอุตสาหกรรม

แฟร คร้ังที่ 2 

(Khonkaen 

industrial Fair 

2016)(อุดหนุนสภา

อุตสาหกรรมจังหวัด

ขอนแกน) 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

505 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

เพิ่มศักยภาพการ

พัฒนากลุมสตรี อําเภอ

ภูเวียง(อุดหนุนสํานัก

งารพัฒนาชุมชน

อําเภอภูเวยีง) 

  50,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

506 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

สงเสริมอาชีพกลุม

สินคา OTOP (อุดหนุน

สํานักงานพัฒนาชุมชน

อําเภอภูเวยีง) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 
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การ

ดําเนิน 

งาน 

507 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

ยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ OTOP 

อําเภอภูเวยีง (อุดหนุน

สํานักงานพัฒนาชุมชน

อําเภอภูเวยีง) 

  30,000.00 30,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

508 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

เพิ่มศักยภาพการ

พัฒนากลุมสตรีอําเภอ

หนองเรือ(อุดหนุน

สํานักงานพัฒนาชุมชน

อําเภอหนองเรือ) 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

509 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

พัฒนาศักยภาพสตรี

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําป2560(อุดหนุน

สํานักงานพัฒนาชุมชน

อําเภอโนนศิลา) 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

510 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยจาน

(ตอนกลาง)บานโสก

กอง ม.6 ต.วังหินลาด-

ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ 

จ.ขอนแกน 

  555,000.00 193,600.00 หจก.เพชร

สุวรรณทรัพย

รุงเรือง 

03/03/2560 120 

511 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ปรับปรุงหนองน้ําโสก

หินแปร บานโนนศิลา 

ม.9 ต.ขัวเรียง อ.ชุม

แพ จ.ขอนแกน 

  460,000.00 456,000.00 หจก.ผาเกิ้งการ

กอสราง 

04/04/2560 90 

512 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยหลัว 

บานทาชาง ม.4 ต.วัง

เพิ่ม-ต.ดงลาน อ.สี

ชมพู จ.ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย 

888 

05/05/2560 90 
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513 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยโสกหาด 

บานหาดสวรรค ม.13 

ต.วังเพิ่ม-ต.ดงลาน อ.

สีชมพู จ.ขอนแกน 

  420,000.00 417,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย 

888 

05/05/2560 90 

514 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยโก บาน

หินลาดทุงโพธิ ์ม.8 ต.

ศรีสุข-ต.วังเพิ่ม อ.สี

ชมพู จ.ขอนแกน 

  300,000.00 298,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย 

888 

05/05/2560 90 

515 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยบง บาน

โคกมวง ม.10 ต.ศรี

สุข-ต.บานใหม อ.สี

ชมพู จ.ขอนแกน 

  400,000.00 397,000.00 หจก.เฮงหลี 

กอสราง 2015 

17/03/2560 90 

516 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

กอสรางพนังกั้นน้ําชี 

บานดอนพันชาติ ม.3 

ต.หนองแปน-ต.กุดเคา 

อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 498,800.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

517 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

กอสรางพนังกั้นน้ําชี 

บานหนองแปน ม.9 ต.

หนองแปน อ.มัญจา

คีรี-อ.บานไผ จ.

ขอนแกน 

  498,800.00 498,800.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

518 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

กอสรางพนังกั้นน้ําชี 

บานหนองแปน ม.9 ต.

หนองแปน อ.มัญจาคีรี 

จ.ขอนแกน 

  498,800.00 498,800.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

519 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

กอสรางพนังกั้นน้ําชี 

บานหนองแปน ม.12 

ต.หนองแปน อ.มัญจา

คีรี จ.ขอนแกน 

  498,800.00 498,800.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 
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520 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ปรับปรุงซอมแซมพนัง

กั้นแมน้ําชี ชวงบาน

หนองหญาขาวนก ม.3 

ต.หนองแวง-ต.บาน

โตน อ.พระยืน จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 482,000.00 หจก.อ.อภิชาติ

บานไผ 

25/01/2560 120 

521 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

กอสรางพนังกั้นน้ําลํา

หวยสามหมอ-ลําน้ําชี 

บานหินต้ัง ม.3,11 ต.

ซับสมบูรณ และ ต.

โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย 

จ.ขอนแกน 

  498,000.00 495,000.00 หจก.โพธิ์พยา

คอนสตรัคชั่น 

21/06/2560 90 

522 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองไผลอม

บานแวงพัฒนา ม.6 ต.

แวงใหญ และ ต.คอน

ฉิม อ.แวงใหญ จ.

ขอนแกน 

  485,000.00 480,000.00 หจก.แมบุญ 22/06/2560 90 

523 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดขยายหนองฮองไฮ 

บานโนนทอง ม.1 ต.

โนนทอง และ ต.โนน

สะอาด อ.แวงใหญ จ.

ขอนแกน 

  480,000.00 475,000.00 หจก.แมบุญ 17/08/2560 120 

524 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดขยายลําหวยสอง

คอนตอนกลางบาน

รัตนะ ม.2,3,11 ต.โนน

ทอง อ.แวงใหญ จ.

ขอนแกน-แมน้ําชี 

  305,000.00 301,000.00 หจก.แมบุญ 04/06/2560 90 

525 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยหนอง

เอี่ยนบานคอนฉิม ม.1 

ต.คอนฉิม และ ต.แวง

ใหญ อ.แวงใหญ จ.

ขอนแกน 

  490,000.00 490,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 
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526 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลํากุดรูตอนลาง 

ม.1 ต.ใหมนาเพียง 

และ ต.โนนสะอาด อ.

แวงใหญ จ.ขอนแกน 

  498,000.00 498,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

527 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกฝายกกแดง

บานโสกเหล่ือม ม.9 ต.

ใหมนาเพียง อ.แวง

ใหญ จ.ขอนแกน 

  493,000.00 488,000.00 หจก.แมบุญ 24/01/2560 90 

528 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยหมานิล

ตอนลางบานกุดหมาก

เห็บ ม.4 ต.โนนสะอาด 

และ ต.ใหมนาเพียง อ.

แวงใหญ จ.ขอนแกน 

  499,000.00 494,000.00 หจก.แมบุญ 31/03/2560 90 

529 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองแวงบาน

หนองแวง ม.1 ต.

หนองแวง อ.พระยืน 

จ.ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.อ.อภิชาติ

บานไผ 

24/05/2560 90 

530 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองหญา

ขาวนกบานหนองหญา

ขาวนก ม.3 ต.หนอง

แวง อ.พระยืน จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.อ.อภิชาติ

บานไผ 

09/05/2560 90 

531 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองบานโนน

พะยอม ม.6 ต.โนน

พะยอม อ.ชนบท จ.

ขอนแกน 

  492,000.00 487,000.00 บจก.เลิศปรีชา 

เอ็นจิเนียร่ิง

แอนด คอน

สตรัคชั่น 

04/04/2560 90 

532 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองกองแกว

บานดอนดู ม.9 ต.ศรี

บุญเรือง และ ต.ชนบท 

อ.ชนบท จ.ขอนแกน 

  488,000.00 485,000.00 หจก.โพธิ์พยา

คอนสตรัคชั่น 

16/03/2560 90 
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533 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองฝายใหญ

บานโสกขาแกว ม.3 ต.

หวยเตย และ ต.คํา

แมด อ.ซําสูง จ.

ขอนแกน 

  460,000.00 455,500.00 หจก.ส.ธนาการ

ขอนแกน 

25/03/2560 90 

534 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองขี่นาค

บานคําแมด ม.2 ต.คํา

แมด และ ต.หวยเตย 

อ.ซําสูง จ.ขอนแกน 

  141,000.00 138,000.00 หจก.ส.ธนาการ

ขอนแกน 

28/03/2560 90 

535 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองฝายแดง

นอยบานดงซํา ม.7 ต.

บานโนน และ ต.คูคํา 

อ.ซําสูง จ.ขอนแกน 

  470,000.00 465,000.00 หจก.ส.ธนาการ

ขอนแกน 

04/04/2560 90 

536 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยกุดเวียน

บานโนนทัน ม.2 ต.

โพธิ์ไชย และ ต.บาน

โคก อ.โคกโพธิไ์ชย จ.

ขอนแกน 

  498,000.00 494,000.00 หจก.โพธิ์พยา

คอนสตรัคชั่น 

21/03/2560 90 

537 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยทราย 

บานนายาว ม.4 ต.

บานโคก และ ต.บาน

แพง อ.โคกโพธิไ์ชย จ.

ขอนแกน 

  499,000.00 495,000.00 หจก.โพธิ์พยา

คอนสตรัคชั่น 

25/03/2560 90 

538 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยโพง 

บานแกงคอ ม.2 ต.นา

แพง และ ต.บานโคก 

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.

ขอนแกน 

  499,000.00 495,000.00 หจก.โพธิ์พยา

คอนสตรัคชั่น 

21/03/2560 90 

539 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยตาเกง 

บานโสกใหญ ม.5 ต.

บานโคก และ ต.นา

แพง อ.โคกโพธิไ์ชย จ.

ขอนแกน 

  499,000.00 495,000.00 หจก.โพธิ์พยา

คอนสตรัคชั่น 

25/03/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

540 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองกุดตา

บอด บานโนนทัน ม.2 

ต.โพธิ์ไชย และ ต.บาน

โคก อ.โคกโพธิไ์ชย จ.

ขอนแกน 

  482,000.00 478,000.00 หจก.โพธิ์พยา

คอนสตรัคชั่น 

21/03/2560 90 

541 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยวังจาน 

ชวงบานหนองแวง ม.3 

ต.โจดหนองแก-เขต ต.

โสกนกเต็น อ.พล จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.โชค

ศักด์ิสิทธิ์

กอสราง 

26/08/2560 90 

542 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยอีโส 

ชวงบานหญาคา ม.5 

ต.เมืองพล - บานเพก็

นอย ม.5 ต.โสกนกเต็น 

อ.พล จ.ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.เคียงโยธา 07/09/2560 90 

543 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยหญา

ไทร ชวงบานศรี

กระดานพล ม.1 ต.

ลอมคอม - บานหนอง

แวงแอก ม.2 ต.หนอง

มะเขือ อ.พล จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.โชค

ศักด์ิสิทธิ์

กอสราง 

23/08/2560 90 

544 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยบกัจอก 

ชวงบานหนองแวงนาง

เบา ม.1 ต.หนองแวง

นางเบา - เขต ต.เกาง้ิว 

อ.พล จ.ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.โชค

รุงเรืองกอสราง 

30/08/2560 90 

545 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยโจด 

ชวงบานโนนเมือง ม.8 

ต.โนนขา - บานโคกกุง 

ม.11 ต.หนองแวงโสก

พระ อ.พล จ.ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.โชค

ศักด์ิสิทธิ์

กอสราง 

25/08/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

546 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยตาหยั่ง 

ชวงบานสวาง ม.3 ต.

โนนธาตุ- เขตติดตอ ต.

หนองสองหอง อ.

หนองสองหอง จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.โชค

ศักด์ิสิทธิ์

กอสราง 

23/08/2560 90 

547 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยอีสาน

เขียว ชวงบานวังหิน 

ม.1 ต.วังหิน อ.หนอง

สองหอง-เขตติดตอ 

ต.โจดหนองแก อ.พล 

จ.ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.โชค

ศักด์ิสิทธิ์

กอสราง 

25/08/2560 90 

548 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยวังคูณ 

ชวงบานวังคูณ ม.4 ต.

หนองเม็ก-บานหนอง

เม็ก ม.1 ต.หันโจด อ.

หนองสองหอง จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.โชค

ศักด์ิสิทธิ์

กอสราง 

02/09/2560 90 

549 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยเสียว

ตอนกลาง ชวงบาน

โนนทอน ม.3 ต.ดอนดู 

อ.หนองสองหอง-เขต 

บานสระแกว ต.

สระแกว อ.เปอยนอย 

จ.ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.เคียงโยธา 23/08/2560 90 

550 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยอีสาน

เขียว ชวงบานสระขาม 

ม.6 ต.ตะกั่วปา อ.

หนองสองหอง จ.

ขอนแกน - เขต อ.

บานใหมไชยพจน จ.

บุรีรัมย 

  500,000.00 495,000.00 หจก.โชค

ศักด์ิสิทธิ์

กอสราง 

09/09/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

551 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองแปน 

บานหนองแปน ม.9 ต.

หนองแปน - ต.กุดเคา 

อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 499,900.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

552 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองเบ็ญ 

บานโนนสํานกั ม.5 ต.

หนองแปน - ต.กุดเคา 

อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 499,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

553 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองกุดโงง

นอย บานหนองหวัชาง 

ม.8 ต.หนองแปน อ.

มัญจาคีรี-ทช. ขก. 

4008 จ.ขอนแกน 

  499,900.00 499,900.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

554 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยนกเอี้ยง 

บานบัว ม.1 ต.กุดเคา 

- ต.นางาม อ.มัญจาคีรี 

จ.ขอนแกน 

  499,900.00 499,900.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

555 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองนอยบาน

หลุบคา ม.6 ต.กุดเคา 

อ.มัญจาคีรี - ทล. 229 

จ.ขอนแกน 

  499,900.00 499,900.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

556 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองเบ็ญใหญ 

บานหลุบคา ม.6 ต.กุด

เคา อ.มัญจาคีรี - ทล. 

229 จ.ขอนแกน 

  499,900.00 499,900.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

557 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองกุดไห 

บานโจด ม.7 ต.กุดเคา 

อ.มัญจาคีรี - ทล. 229 

จ.ขอนแกน 

  499,900.00 499,900.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

558 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองเลิงโพธิ ์

บานหนองโน ม.5 ต.

กุดเคา อ.มัญจาคีรี-

ทช. ขก 3054 จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 499,900.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

559 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองเบ็ญนอย 

บานหลุบคา ม.6 ต.กุด

เคา อ.มัญจาคีรี - ทช. 

ขก 229 จ.ขอนแกน 

  499,900.00 499,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

560 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยซัน 

บานหนองโน ม.5 ต.

กุดเคา อ.มัญจาคีรี - 

ทล. 229 จ.ขอนแกน 

  499,900.00 499,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

561 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกอางซับคําแมก็ 

บานหนองสองหอง ม.

1 ต.นางาม อ.มัญจา

คีรี- ทช. ขก. 3010 จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 499,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

562 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกสระวังจาร 

บานโนนงาม ม.2 ต.นา

งาม อ.มัญจาคีรี - ทช. 

ขก. 3010 จ.ขอนแกน 

  499,900.00 499,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

563 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยยาง 

บานโคกสูง ม.4 ต.นา

งาม อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน - ทช. ขก. 

2013 จ.ขอนแกน 

  499,900.00 495,000.00 หจก.เคียงโยธา 25/08/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

564 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองขอน

ขวาง บานโคกสูง ม.4 

ต.นางาม อ.มัญจาคีรี - 

ทช. ขก 2013 จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 499,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

565 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกอางเก็บน้าํซับ

ดูน บานโคกสูง ม.4 ต.

นางาม อ.มัญจาคีรี- 

ทช. ขก 2013 จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 499,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

566 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองคําปลา

กั้ง บานนางาม ม.5 ต.

นางาม อ.มัญจาคีรี - 

ทช. ขก. 2013 จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 499,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

567 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกฝายหวยใหญ 

บานดอนแกนเฒา ม.6 

ต.นางาม อ.มัญจาคีรี- 

ทล. 2284 จ.ขอนแกน 

  499,900.00 499,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

568 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองคํามวง 

บานนางาม ม.12 ต.

นางาม อ.มัญจาคีรี - 

ทช. ขก. 2013 จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 499,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

569 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหวยครอ บาน

โคกสูงเหนือ ม.13 ต.

นางาม อ.มัญจาคีรี - 

ทช.ขก 2013 จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 495,000.00 หจก.เคียงโยธา 28/08/2560 90 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

570 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหวยเตย บาน

หนองสองหอง ม.14 

ต.นางาม อ.มัญจาคีรี - 

ทช. ขก 2013 จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 499,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/07/2560 0 

571 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยใหญ 

บานดอนแกนเฒา ม.6 

ต.นางาม อ.มัญจาคีรี - 

ทล. 2284 จ.ขอนแกน 

  499,900.00 499,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/07/2560 0 

572 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยคําปาก

ดาว บานมูลตุน ม.2 

ต.สวนหมอน อ.มัญจา

คีรี - ทล. 2062 จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 499,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

573 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยกกแสง 

บานกอก ม.3 ต.สวน

หมอน อ.มัญจาคีรี - 

ทล. 2062 จ.ขอนแกน 

  499,900.00 499,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

574 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยคําปาก

ดาว บานกอก ม.3 ต.

สวนหมอน อ.มัญจาคีรี 

- ทล.2062 จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 499,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

575 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยคําปาก

ดาว บานขาม ม.5 ต.

สวนหมอน - ต.หนอง

แปน อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 499,900.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

576 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยซับมวง 

บานหวยแลง ม.7 ต.

คําแคน อ.มัญจาคีรี - 

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 499,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

577 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยมวง 

บานคําคันโซ ม.6 ต.

คําแคน อ.มัญจาคีรี - 

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.

ขอนแกน 

  499,900.00 499,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

578 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยคําปาก

ดาว บานคําปากดาว 

ม.5 ต.คําแคน อ.

มัญจาคีรี-อ.โคกโพธิ์

ไชย จ.ขอนแกน 

  499,900.00 499,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

579 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกลําหวยแลง 

บานคําคันโซ ม.6 ต.

คําแคน อ.มัญจาคีรี-อ.

โคกโพธิ์ไชย จ.

ขอนแกน 

  226,900.00 226,900.00 อบจ.ขอนแกน 01/04/2560 0 

580 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ขุดลอกหนองคําไม

ออน บานหัวฝาย ม.5 

ต.โนนสมบูรณ อ.เขา

สวนกวาง จ.ขอนแกน 

  460,000.00 456,000.00 หจก.ส.ธนการ

ขอนแกน 

26/08/2560 90 

581 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการอําเภอ

ตนแบบการบริหาร

จัดการน้ํา 

  770,000.00 770,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

582 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการเยาวชนไทย

ใสใจส่ิงแวดลอม 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

583 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการอบรมราษฎร

อาสาพิทกัษปา 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

584 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการอบรมราษฎร

อาสาสมัครพิทักษปา 

(รสทป.) อําเภอ

กระนวน 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

585 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการอบรมราษฎร

อาสาสมัครพิทักษปา 

(รสทป.) อําเภอภูผา

มาน 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

586 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝาย

เสริมสรางระบบ

นิเวศนตนน้ําและฝาย

หินทิ้ง แบบประชา

อาสา (Check Dam) 

ต.หนองโก และ ต.

หวยยาง อ.กระนวน จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

587 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝาย

เสริมสรางระบบ

นิเวศนตนน้ําและฝาย

หินทิ้ง แบบประชา

อาสา (Check Dam) 

ต.วังสวาบ และ ต.นา

ฝาย อ.ภูผามาน จ.

ขอนแกน 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

588 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝาย

เสริมสรางระบบ

นิเวศนตนน้ําและฝาย

หินทิ้ง แบบประชา

อาสา (Check Dam)  

ต.โนนฆอง และ ต.ปา

มะนาว อ.บานฝาง จ.

ขอนแกน 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

589 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝาย

เสริมสรางระบบ

นิเวศนตนน้ําและฝาย

หินทิ้ง แบบประชา

อาสา (Check Dam) 

ต.กุดธาตุ อ.หนองนา

คํา จ.ขอนแกน 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

590 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝาย

เสริมสรางระบบ

นิเวศนตนน้ําและฝาย

หินทิ้ง แบบประชา

อาสา (Check Dam) 

ต.หนองกุงใหญ และ 

ต.หวยโจด อ.กระนวน 

จ.ขอนแกน 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

591 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝาย

เสริมสรางระบบ

นิเวศนตนน้ําและฝาย

หินทิ้ง แบบประชา

อาสา (Check Dam) 

ต.เมืองเพีย อ.บานไผ 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

592 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝาย

เสริมสรางระบบ

นิเวศนตนน้ําและฝาย

หินทิ้ง แบบประชา

อาสา (Check Dam) 

ต.หินต้ัง อ.บานไผ 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

593 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝาย

เสริมสรางระบบ

นิเวศนตนน้ําและฝาย

หินทิ้ง แบบประชา

อาสา (Check Dam) 

ต.บานลาน อ.บานไผ  

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

594 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝาย

เสริมสรางระบบ

นิเวศนตนน้ําและฝาย

หินทิ้ง แบบประชา

อาสา (Check Dam) 

ต.พังทุย อ.น้ําพอง  

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

595 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการพัฒนาชุมชน

ตนแบบฟนฟูปาชุมชน

อําเภอแวงใหญ 

  250,000.00 250,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

596 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการอําเภอ

ตนแบบการบริหาร

จัดการน้ําอาํเภอแวง

ใหญ 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

597 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการพัฒนาชุมชน

ตนแบบฟนฟ ูปาชุมชน

อําเภอบานไผ 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

598 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการจัดทําแนวกัน

ไฟรอบแนวเขตอุทยาน

แหงชาติภูเกา-ภูพาน

คํา(อุดหนุนอุทยาน

แหงชาติภูเกา-ภูพาน

คํา) 

  500,000.00 384,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

599 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการปลูกหญาแฝก

พื้นที่ลาดชันในเขต

อุทยานแหงชาติภูเกา-

ภูพานคํา (อุดหนุน

อุทยานแหงชาติภูเกา-

ภูพานคํา) 

  500,000.00 489,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

600 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการปลูกไมพะยูง

เสริมปาธรรมชาติใน

เขตอุทยานแหงชาติภู

เกา-ภูพานคํา (อุดหนุน

อุทยานแหงชาติภูเกา-

ภูพานคํา) 

  500,000.00 484,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

601 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการสรางฝาย

ชะลอน้ําแบบ

ผสมผสาน (ฝายแมว) 

ในเขตอุทยานแหงชาติ

ภูเกา-ภูพานคํา

(อุดหนุนอุทยาน

แหงชาติภูเกา-ภูพาน

คํา) 

  500,000.00 487,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

602 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการกอสรางฝาย

เสริมสรางระบบนิเวศ

ตนน้ํา  และฝายหินทิ้ง

แบบประชาอาสา 

อําเภอสีชมพ ู

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

603 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการบริหารจัดการ

ขยะและมลพิษใน

จังหวัดขอนแกน 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

604 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการเสริมสราง

ศักยภาพชุมชนในการ

จัดการขยะมูลฝอย

แบบครบวงจร 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

605 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการบริหารจัดการ

ระบบกําจัดขยะมูล

ฝอยรวมแบบ

ผสมผสานจังหวัด

ขอนแกน 

  60,000.00 60,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

606 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการบริหารจัดการ

ขยะอันตรายจังหวัด

ขอนแกน 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

607 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการสงเสริม

ศักยภาพชุมชนในการ

บริหารจัดการขยะมูล

ฝอยแบบครบวงจร ใน

เขตอําเภอบานไผ 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

608 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการบูรณาการ

ความรวมมือของ

ภาครัฐ เอกชน ชุมชน

ทองถิ่นเพื่อการ

อนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมจังหวัด

ขอนแกน 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

609 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษ

ส่ิงแวดลอมอําเภอ

กระนวน 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

610 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม อ.ภู

ผามาน 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

611 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการสรางชุมชน

ตนแบบในการจัดการ

ส่ิงแวดลอมแบบมีสวน

รวมอําเภอเมือง 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

612 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

อําเภอสีชมพ ู

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

613 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษ

ส่ิงแวดลอม 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

614 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม อ.

บานฝาง 

  430,000.00 430,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 
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615 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพเครือขาย

อาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม อ.แวง

ใหญ 

  400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

616 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

คายวิทยเยาวชน คน

รักส่ิงแวดลอม 

(อุดหนุนศูนย

วิทยาศาสตรเพื่อ

การศึกษาขอนแกน) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

617 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

สงเสริมการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี 

  400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

618 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการ 1 อําเภอ 1 

ชุมชนตนแบบการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

619 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

กอสรางระบบสูบน้ํา

ดวยพลังงาน

แสงอาทิตยเพื่อ

การเกษตร(โซลาเซลล 

ปม) บานหนองหอย ม.

7ต.บานโคก อ.หนอง

นาคํา จ.ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.ไจแอนท 

บลู วิสเต็มส 

16/03/2560 90 
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620 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

กอสรางระบบสูบน้ํา

ดวยพลังงาน

แสงอาทิตยเพื่อ

การเกษตร(โซลาเซลล 

ปม) บานโคกเจริญ ม.

8 ต.บานโคก อ.หนอง

นาคํา จ.ขอนแกน 

  500,000.00 495,000.00 หจก.ศรีธาตุ

ทองธุรกิจ 

16/03/2560 90 

621 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

ติดต้ังเสาไฟฟาแสง

สวางพลังงาน

แสงอาทิตย (Solar 

Cell) บานโคกกลาง 

ม.6 ต.โนนสมบูรณอ.

เขาสวนกวาง 

  476,000.00 471,000.00 หจก.ส.ธนาการ

ขอนแกน 

06/09/2560 90 

622 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลบุคคลของ 

อบจ.ขอนแกน 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

623 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

พัฒนาระบบ

สารสนเทศองคการ

บริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

624 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

อบรมเชิงปฏิบัติการ

งานออกแบบ

สถาปตยกรรมเพื่อคน

ทั้งมวล (Universal 

Design) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

625 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คาเบี้ยประชุม สมาชกิ

สภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน 

  110,000.00 110,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 
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626 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คาเบี้ยประชุม

คณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

627 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คารับรองและพิธีการ   900,000.00 900,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

628 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คาธรรมเนียม   430,000.00 430,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

629 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คาใชจายงานรัฐพิธ ี   1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

630 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

สงใชเงินกูกองทุน

สะสมของ อบจ. 

(กสอ.) 

  12,650,200.00 12,650,200.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

631 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

สงใชเงินกู

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด 

  102,000,000.00 102,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

632 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เรงรัดการจัดเก็บภาษ ี   350,000.00 350,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

633 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึง

บริการ 

  280,000.00 280,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

634 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เงินชวยพิเศษ   200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

635 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คาวัสดุและอะไหลซอม

ครุภัณฑประเภทงาน

ทดสอบและววิเคราะห

คุณภาพวัสดุและ

คุณภาพงาน 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

636 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คาวัสดุและอะไหลซอม

ครุภัณฑประเภทงาน

สํารวจ 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

637 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เงินสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญ 

  18,451,300.00 18,451,300.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 
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638 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เงินสํารองจาย   108,730,000.00 108,730,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

639 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

รายจายตามขอผูกพัน   6,229,000.00 6,229,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

640 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เงินบํารุงสมาคม

องคการบริหารสวน

จังหวัดแหงประเทศ

ไทย 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

641 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

บริหารจัดการการเงิน

การคลัง อบจ.

ขอนแกน 

  347,871,900.00 347,871,900.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

642 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คาตอบแทน   97,782,400.00 97,782,400.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

643 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คาจาง   10,657,200.00 10,657,200.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

644 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

คาหนังสือพิมพและ

วารสาร 

  80,000.00 80,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

645 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เงินเพิ่มและเงินรางวัล   64,347,200.00 64,347,200.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

646 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและ

ใหบริการประชาชน 

  56,623,000.00 56,623,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

647 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ประเมินผลงาน

ขาราชการครูเพื่อใหมี

หรือเล่ือนวิทยฐานะ 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

648 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

บริหารจัดการดาน

สาธารณูปโภค 

  14,310,000.00 14,310,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

649 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

สวัสดิการขาราชการ

และลูกจาง 

  5,923,200.00 5,923,200.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

650 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

จัดหาครุภัณฑใชใน

การปฏิบัติงานและ

ใหบริการประชาชน 

  3,094,900.00 3,094,900.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 
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651 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ประชาสัมพันธเผยแพร

การดําเนินงานของ

องคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน 

(โฆษณาและเผยแพร) 

  2,500,000.00 2,500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

652 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ศึกษาอบรมและดูงาน

ของสมาชิกสภา อบจ.

ขอนแกน คณะ

ผูบริหาร ขาราชการ 

พนักงาน เจาหนาที่

ของ อบจ. ขอนแกน 

  6,000,000.00 6,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

653 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

อบรมสัมมนาของคณะ

ผูบริหารขาราชการ 

ลูกจาง พนกังานจาง

สมาชิกสภา อบจ. 

ขอนแกนและสวน

ราชการอื่นที่เกีย่วของ 

  6,000,000.00 6,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

654 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

อบรมสัมมนาเครือขาย

ชางทองถิ่นจังหวัด

ขอนแกน 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

655 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ออกหนวยบริการ

ประชาชนเคล่ือนที ่

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

656 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

อบรมเชิงปฏิบัติการ   2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

657 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เปดเวทีประชาคมเพื่อ

สงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

658 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

การดําเนินงานของ

คณะกรรมการสภา 

อบจ.ขอนแกน 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 
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659 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

การเลือกต้ังสมาชิก

สภาทองถิ่นและ

ผูบริหาร อบจ.

ขอนแกน 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

660 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

โครงการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 

อบจ.ขอนแกน 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

661 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดทํา

แผนพัฒนาสามป 

(2561-2563) ของ

อบจ.ขอนแกน และ

แผนพัฒนาสามป

เพิ่มเติม  (พ.ศ. 2560-

2562) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

662 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดทําแผน

ดําเนินงานประจําป 

2560 ของ อบจ.

ขอนแกน และแผน

ดําเนินงานเพิ่มเติม 

  50,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

663 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

โครงการสัมนาเชิง

ปฏิบัติการทบทวน

กรอบยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัดขอนแกน 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

664 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ประสานแผนพัฒนา

ทองถิ่นจังหวัด

ขอนแกน 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 
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665 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

โครงการพัฒนา

เครือขายการจัดทาํ

แผนและงบประมาณ

ทางการศึกษาของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด

ขอนแกน 

  8,000,000.00 8,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

666 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

พัฒนาศูนยเครือขาย

เพื่อแกไขปญหาและ

สงเสริมการมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถิ่น

ระดับจังหวัด 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

667 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เสริมสรางความ

เขมแข็งในการรักษา

ความสงบเรียบรอย

และปองกันตนเอง 

ดดยประชาชนมีสวน

รวม 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

668 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

การสงเสริม

กระบวนการมีสวนรวม

ของประชนในการ

รักษาความสงบ

เรียบรอยและความ

มั่นคงในชุมชน 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

669 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

โครงการเสริมสราง

ความปรอองดอง 

  600,000.00 600,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

670 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

อบรมหลักสูตร"การ

รักษาความสงบ

เรียบรอยและสราง

ความเขมแข็งของ

ชุมชนในการพัฒนา

ทองถิ่น" 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

671 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

บูรณาการดานการ

วางแผนพัฒนาทองถิ่น

ระหวางภาคีเครือขาย

ของ อปท. จังหวัด

ขอนแกน 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

672 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

โครงการสรางจิตสํานึก

ปกปองสถาบันและ

สรางความปรองดอง

สมานฉันทของคนใน

ชาติ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 

2560 

  2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

673 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

โครงการสรางชุมชน

เกื้อกูล เพิ่มพูน น้ําใจ 

สรางวิถีไทยสามัคคี 

ประจําป 2560 

(อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอโนน

ศิลา) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

674 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

พิ่มประสิทธิภาพกํานัน 

ผูใหญบานในการบูร

ณาการตามมาตรการ

รักษาความเปน

ระเบียบเรียยบรอย

และพัฒนาทองถิ่น

จังหวัดขอนแกน

ประจําป 2560 

  1,200,000.00 1,200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

675 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ฝกอบรมทบทวนอา

สามัคคีตํารวจบาน 

ประจําป 2560 อําเภอ

บานไผ ประจําป 2559 

(อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรบานไผ) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



  

ยุทธ 

ศาสตร 
โครงการ 

แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนิน 

งาน 

676 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ฝกอบรมอาสาสมัคร

ตํารวจบาน ประจาํป

งบประมาณ 2560 

(อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูรบานไผ) 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

677 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ฝกอบรมทบทวน

อาสาสมัครตํารวจบาน 

อําเภอภูเวยีง (อุดหนุน

สถานีตํารวจภูธรภู

เวียง) 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

678 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ผูนําชุมชน (อุดหนุนที่

ทําการปกครองอําเภอ

ภูเวียง) 

  50,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

679 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

เสริมสรางความ

ปรองดองสมานฉันท 

อําเภอโนนศิลา 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

680 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ฝกอบรมทบทวน

อาสาสมัครตํารวจ

ชุมชนปองกัน

ปราบปรามยาเสพติด 

(อุดหนุนสถานี

ตํารวจภธูร หนองสอง

หอง) 

  350,000.00 350,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

681 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

ฝกอบรมอาสาสมัคร

ตํารวจบาน (อุดหนุน

สถานีตํารวจภูธร

ชนบท) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 

682 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

สงเสริมความสงบ

เรียบรอยและพัฒนา

ทองถิ่นอําเภอกระนว

นอยางยั่งยืน (อุดหนุน

สถานีตํารวจภูธร

กระนวน) 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแกน 01/10/2559 0 



รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2560 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

 

แผนภูมิ แสดงจํานวนโครงการ เปรียบเทียบตามข้ันตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธ 

ศาสตร 

แผนการดําเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํา 

นวน 

งบ 

ประมาณ 

จํา 

นวน 

งบ 

ประมาณ 

จํา 

นวน 

งบ 

ประมาณ 

จํา 

นวน 

งบ 

ประมาณ 

จํา 

นวน 

งบ 

ประมาณ 

การพัฒนาคุณภาพ

คน และสังคม 

181 628,126,270.00 114 430,041,500.00 114 430,041,500.00 114 430,021,500.00 113 429,921,500.00 

การพัฒนา

การศึกษา 

87 389,164,000.00 62 235,560,000.00 62 235,560,000.00 62 235,560,000.00 62 235,560,000.00 

การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

526 363,209,900.00 292 236,385,100.00 292 223,809,500.00 220 118,795,500.00 219 118,296,700.00 

การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

78 83,563,600.00 41 90,514,600.00 41 90,499,600.00 40 90,103,600.00 40 90,103,600.00 

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

167 80,835,300.00 112 52,176,300.00 112 51,451,400.00 106 48,603,400.00 106 48,603,400.00 

การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

92 985,318,000.00 61 890,070,300.00 61 890,070,300.00 61 890,070,300.00 61 890,070,300.00 

0 100 200 300 400 500 600

การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม

การพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาเมืองและชุมชน

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี

100%

เบิกจาย

ลงนามสัญญา

อนุมัติงบประมาณ



แผนภูมิ แสดงมูลคาโครงการ เปรียบเทียบตามข้ันตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช.ผลการดําเนินงาน  

 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ป 2560  ในเขต

พ้ืนท่ี  โดยไดรับความรวมมือ  การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี

ตลอดจนโครงการตางๆ  ประสบผลสําเร็จดวยดี  กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง  โดย

มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้  

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครเครือขาย นักเรียน นักศึกษาตานภัยอาชญากรรมยาเสพติด  
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การพัฒนาเมืองและชุมชน

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี

100%

เบิกจาย

ลงนามสัญญา

อนุมัติงบประมาณ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน และประชาชน ตานยาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พิธีเปดการแขงขันวายน้ํา “อบจ.ขอนแกนคัพ ครั้งท่ี 3” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษา 

เปดบานวิชาการ ชมรมวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 23 โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการนักเรียน อบจ.ขอนแกน อานออกเขียนไดรอยเปอรเช็นต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรูและการทําวิจัยในชั้นเรียน ครูกลุมสาระ  

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมคุณธรรมนําชีวิต 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

โครงการกอสรางถนนลาดยาง, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนลูกรัง และทอเหลี่ยมคสล. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ“การเพาะเห็ด”ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ “การทําไมถูพ้ืนดวยเศษผา” ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kkpao.go.th/kkpao/index.php?r=gallery/shows&id=1616
http://www.kkpao.go.th/kkpao/index.php?r=gallery/shows&id=1616


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา (ฝายหินท้ิง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ครั้งท่ี 2/2560 

กําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการตรวจติดตามฯ 
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