


 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
 

เรือ่ง 
งบประมาณรายจา่ย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ของ 
  
 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

รา่ง 



 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

เรื่อง ประกาศบังคับใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

------------------------------- 

 ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
สมัยสามัญ ประจาํป 2561 สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี 2  เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 และผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
ไดลงนามเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 แลวนั้น 

 จึงอาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540  
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552 ใหประกาศบังคับใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแต วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  

                       ประกาศ  ณ  วันท่ี    14  กันยายน  พ.ศ.2561 
 
 
 

                                    (นายพงษศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ) 
                                   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ของ 

 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ทานประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

  
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนจะไดเสนอรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป 

ตอสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกนอีกคร้ังหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี ้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทาน ไดทราบถึงสถานการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดําเนนิการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี ้

 
1. สถานะการคลัง 

  

  
1.1  งบประมาณรายจายทั่วไป 

  

   

ในปงบประมาณ พ.ศ.2561  ณ วันที่  19 กรกฎาคม พ.ศ.2561  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

มีสถานะการเงิน ดังนี ้

   
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จาํนวน   1,182,179,607.59   บาท 

  

   
1.1.2 เงินสะสม จาํนวน  1,057,216,795.27 บาท 

  

   
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน  186,454,397.59 บาท 

  

  
1.2  เงินกูคงคาง จํานวน   227,328,600.00  บาท 

  
          
 

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2561   ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
  

  
(1) รายรับจริง จาํนวน   1,693,940,278.95   บาท ประกอบดวย 

  

   
หมวดภาษีอากร จํานวน 56,667,593.36 บาท 

  

   
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 7,907,400.73 บาท 

  

   
หมวดรายไดจากทรัพยสนิ จํานวน 9,437,910.60 บาท 

  

   
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย จํานวน 0.00 บาท 

  

   
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 2,873,770.03 บาท 

  

   
หมวดรายไดจากทนุ จํานวน 15,860.00 บาท 

  

   
หมวดภาษจีัดสรร จํานวน 914,846,971.23 บาท 

  

   
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 702,190,773.00 บาท 

  

  
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จาํนวน     52,524,256.79  บาท 

  

  
(3) รายจายจริง จํานวน   1,030,510,271.66   บาท ประกอบดวย 

  

   
งบกลาง จํานวน 133,288,233.84 บาท 

  
   

งบบุคลากร จํานวน 332,626,537.99 บาท 
  

   
งบดําเนนิงาน จํานวน 418,320,429.83 บาท 

  
   

งบลงทุน จํานวน 118,110,320.00 บาท 
  

   
งบเงินอุดหนุน จํานวน 28,164,750.00 บาท 

  
          
  

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนนุที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน     47,453,058.77 บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

 

 
ประมาณการ  

ป 2560 
ประมาณการ  

ป 2561 
ประมาณการ 

ป 2562 

รายไดจัดเก็บ      

  หมวดภาษีอากร 90,800,000.00 86,000,000.00 71,200,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 3,180,000.00 3,180,000.00 3,280,000.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 10,150,000.00 10,150,000.00 9,150,000.00 

  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ 
การพาณิชย 

0.00 0.00 0.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 6,700,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 

  หมวดรายไดจากทุน 100,000.00 50,000.00 10,000.00 

รวมรายไดจัดเก็บ 110,930,000.00 105,380,000.00 85,640,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     

  หมวดภาษีจัดสรร 1,053,500,000.00 1,047,500,000.00 1,058,500,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลว 
จัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1,053,500,000.00 1,047,500,000.00 1,058,500,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 

     

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 757,690,000.00 770,670,000.00 843,300,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุน 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

757,690,000.00 770,670,000.00 843,300,000.00 

รวม 1,922,120,000.00 1,923,550,000.00 1,987,440,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

รายจาย ประมาณการ  
ป 2560 

ประมาณการ  
ป 2561 

ประมาณการ  
ป 2562 

จายจากงบประมาณ      

  งบกลาง 268,400,500.00 255,523,000.00 208,025,300.00 

  งบบุคลากร 483,987,700.00 520,018,820.00 556,068,100.00 

  งบดําเนินงาน 758,069,400.00 854,679,990.00 670,773,300.00 

  งบลงทุน 297,656,900.00 265,254,600.00 494,838,400.00 

  งบรายจายอ่ืน 0.00 0.00 13,000,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 113,221,500.00 27,601,000.00 44,259,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 1,921,336,000.00 1,923,077,410.00 1,986,964,100.00 

รวม 1,921,336,000.00 1,923,077,410.00 1,986,964,100.00 

 



 
 
 
 

สวนที่ 2 
 

ขอบัญญัติ 
เร่ือง 

งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ของ 

 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

        

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป 
 

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 590,738,900 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,120,000 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

  แผนงานการศึกษา 257,691,500 

  แผนงานสาธารณสุข 310,560,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 8,380,000 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 18,449,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 42,558,000 

ดานการเศรษฐกิจ  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 470,961,400 

  แผนงานการเกษตร 77,480,000 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน  

  แผนงานงบกลาง 208,025,300 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 1,986,964,100 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งบ  
 

  

งาน 

งานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ 
งานบริหาร 
งานคลัง 

รวม 
 

 

 
 งบบุคลากร 76,991,100 13,779,200 386,110,200 476,880,500 

 เงินเดือน (ฝายการเมือง) 13,509,800 0 0 13,509,800 

 เงินเดือน (ฝายประจํา) 63,481,300 13,779,200 386,110,200 463,370,700 

 งบดําเนินงาน 92,806,900 3,672,000 15,080,200 111,559,100 

 คาตอบแทน 33,074,900 730,000 3,041,200 36,846,100 

 คาใชสอย 52,587,000 2,472,000 2,744,000 57,803,000 

 คาวัสด ุ 5,795,000 470,000 1,195,000 7,460,000 

 คาสาธารณูปโภค 1,350,000 0 8,100,000 9,450,000 

 งบลงทุน 2,061,500 58,800 179,000 2,299,300 

 คาครุภัณฑ          2,061,500              58,800  179,000  2,299,300 

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 0 

 งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 

 เงินอุดหนุน 0 0 0 0 

 รวม 171,859,500 17,510,000 401,369,400 590,738,900 

  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
งบ  

 

  

งาน 
งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

รวม 
  

  

  
  งบดําเนินงาน 1,620,000 0 1,620,000 

  คาใชสอย 1,620,000 0 1,620,000 

  งบเงินอุดหนุน 500,000 0 500,000 

  เงินอุดหนุน 500,000 0 500,000 

  รวม 2,120,000 0 2,120,000 

   
 
 



                     ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

รายจายตามงานและงบรายจาย 

6 

 

รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

แผนงานการศึกษา 
 
 
 
งบ 

 

  

งาน 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับกอน 
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งานระดับ 
มัธยมศึกษา 

งานศึกษา 
ไมกําหนดระดับ 

รวม 

งบบุคลากร 44,270,000 0 0 0 44,270,000 

เงินเดือน (ฝายประจํา) 44,270,000 0 0 0 44,270,000 

งบดําเนินงาน 30,630,000 1,000,000 700,000 144,841,600 177,171,600 

คาตอบแทน 1,100,000 0 0 0 1,100,000 

คาใชสอย 10,124,000 1,000,000 700,000 144,841,600 156,665,600 

คาวัสด ุ 19,406,000 0 0 0 19,406,000 

งบลงทุน 14,949,900 0 0 0 14,949,900 

คาครุภัณฑ 7,761,900 0 0 0 7,761,900 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 7,188,000 0 0 0 7,188,000 

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 8,300,000 8,300,000 

เงินอุดหนุน 0 0 0 8,300,000 8,300,000 

รวม 102,849,900 1,000,000 700,000 153,141,600 257,691,500 
 

แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 

งบ  

 
  

งาน งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน

สาธารณสุขอ่ืน 

รวม 

  
  

 
  

  
 

  
  

   
  งบดําเนินงาน 302,600,000 302,600,000   
  คาตอบแทน 282,600,000 282,600,000   
  คาใชสอย 20,000,000 20,000,000   
  งบเงินอุดหนุน 7,960,000 7,960,000   
  เงินอุดหนุน 7,960,000 7,960,000   
  รวม 310,560,000 310,560,000   
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

งบ  

 
  

งาน งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล 

งานไฟฟาถนน รวม 
    
    
  

 
  งบดําเนินงาน 1,660,000 0 1,660,000 

  คาใชสอย 1,660,000 0 1,660,000 

  งบลงทุน 0 6,720,000 6,720,000   

คาครุภัณฑ 0 0 0   

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 6,720,000 6,720,000   

รวม 1,660,000 6,720,000 8,380,000 

   

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
 

งบ  

 

  

งาน งานสงเสริม
และสนับสนุน
ความเขมแข็ง

ชุมชน 

รวม 

     

     
   

 
   งบดําเนินงาน 7,400,000 7,400,000 

   คาใชสอย 7,400,000 7,400,000 

   งบเงินอุดหนุน 11,049,000 11,049,000 

   เงินอุดหนุน 11,049,000 11,049,000 

   รวม 18,449,000 18,449,000 

    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 
 

งบ  

 

  

งาน 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผนและ
สงเสริมการ
ทองเท่ียว 

รวม 

 
 

 
 

 
 

 งบดําเนินงาน 18,700,000 6,408,000 1,000,000 26,108,000 

 คาใชสอย 18,700,000 6,408,000 1,000,000 26,108,000 

 งบเงินอุดหนุน 9,350,000 5,000,000 2,100,000 16,450,000 

 เงินอุดหนุน 9,350,000 5,000,000 2,100,000 16,450,000 

 รวม 28,050,000 11,408,000 3,100,000 42,558,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบ  

 

  

งาน งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

รวม   
  
  
  งบบุคลากร 34,917,600 0 34,917,600 

  เงินเดือน (ฝายประจํา) 34,917,600 0 34,917,600 

  งบดําเนินงาน 30,554,600 0 30,554,600 

  คาตอบแทน 821,600 0 821,600 

  คาใชสอย 20,003,000 0 20,003,000 

  คาวัสด ุ 9,730,000 0 9,730,000 

  งบลงทุน 3,468,300  402,020,900  405,489,200 

  คาครุภัณฑ 3,468,300  0 3,468,300 

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 402,020,900  402,020,900  

  รวม 68,940,500 402,020,900  470,961,400 

   

แผนงานการเกษตร 
 

งบ 
 

 
งาน งานสงเสริม

การเกษตร 
งานอนุรักษแหลง

น้ําและปาไม 
รวม 

  งบดําเนินงาน 10,100,000 2,000,000 12,100,000 

  คาใชสอย 10,100,000 2,000,000 12,100,000 

  งบลงทุน 0 65,380,000 65,380,000 

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 65,380,000 65,380,000 

  งบเงินอุดหนุน 0 0 0 

  เงินอุดหนุน 0 0 0 

  รวม 10,100,000 67,380,000 77,480,000 

  
 

แผนงานงบกลาง 
      งาน 

งบกลาง รวม 
   งบ   

  
   งบกลาง 208,025,300 208,025,300 

   งบกลาง 208,025,300 208,025,300 

   รวม 208,025,300 208,025,300 
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ขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

                  
โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจ

ตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 58 จึงตราขอบัญญัติข้ึนไวโดย
ความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนและโดยอนุมัติของ ผูวาราชการจังหวัด
ขอนแกน 

  

ขอ 1. ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขอ 2. ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป 
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 

2,015,110,890  บาท 
ขอ 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน 

อุดหนุนท่ัวไป เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  1,986,964,100  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

  

                  

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 590,738,900 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,120,000 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

  แผนงานการศึกษา 257,691,500 

  แผนงานสาธารณสุข 310,560,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 8,380,000 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 18,449,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 42,558,000 

ดานการเศรษฐกิจ  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 470,961,400 

  แผนงานการเกษตร 77,480,000 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน  

  แผนงานงบกลาง 208,025,300 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 1,986,964,100 
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ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  28,146,790 บาท 
ดังนี ้ 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง 271,490 

งบบุคลากร 6,554,000 

งบดําเนินงาน 19,250,000 

งบลงทุน 2,071,300 

รวมรายจาย 28,146,790 

                  

ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับ

อนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนจังหวัด 
  

 

ขอ 7. ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้   

   
 

                               ประกาศ  ณ  วันท่ี     14   กันยายน  พ.ศ.2561   
 
 
 
(ลงนาม)............................................................ 

                     (นายพงษศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ) 
        นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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รายงานประมาณการรายรับ  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน  
  

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562 

หมวดภาษีอากร           

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการคายาสูบ 74,862,859.14 75,000,000.00 -20.00 % 60,000,000.00 

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการคาน้ํามัน/กาซ 13,017,899.17 11,000,000.00 1.82 % 11,200,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 87,880,758.31 86,000,000.00     71,200,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต           

     คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 34,104.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     คาธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผูเขาพักโรงแรม 2,448,266.53 2,000,000.00 5.00 % 2,100,000.00 

     คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  444,700.00 370,000.00 0.00 % 370,000.00 

     คาปรับการผิดสัญญา 4,478,774.00 800,000.00 0.00 % 800,000.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 7,405,844.53 3,180,000.00     3,280,000.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน           

     คาเชาหรือบริการสถานที่ 247,500.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00 

     ดอกเบี้ย 11,169,960.86 10,000,000.00 -10.00 % 9,000,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 11,417,460.86 10,150,000.00     9,150,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด           

     คาขายแบบแปลน 10,053,800.00 5,000,000.00 -80.00 % 1,000,000.00 

     รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน  ๆ 2,929,826.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 12,983,626.00 6,000,000.00     2,000,000.00 

หมวดรายไดจากทุน           

     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 63,310.00 50,000.00 -80.00 % 10,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทุน 63,310.00 50,000.00     10,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2560 ป 2561 ยอดตาง (%) ป 2562 

หมวดภาษีจัดสรร           

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 584,866,230.03 524,500,000.00 5.82 % 555,000,000.00 

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 183,173,160.88 170,000,000.00 0.00 % 170,000,000.00 

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ รอยละ 5 283,934,954.42 250,000,000.00 0.00 % 250,000,000.00 

     คาภาคหลวงแร 6,432,621.72 3,000,000.00 16.67 % 3,500,000.00 

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 84,884,626.03 100,000,000.00 -20.00 % 80,000,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 1,143,291,593.08 1,047,500,000.00   
 

1,058,500,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       
 

  

     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา 
664,873,669.00 770,670,000.00 9.42 % 843,300,000.00 

รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 664,873,669.00 770,670,000.00     843,300,000.00 

รวมทุกหมวด 1,927,916,261.78 1,923,550,000.00     1,987,440,000.00 

 

 

 



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจายท่ัวไป 

13 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 
        

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน    1,987,440,000    บาท    แยกเปน 

 
 รายไดจัดเก็บเอง 
 

 
หมวดภาษีอากร รวม 71,200,000 บาท 

 
  

ภาษีบํารุง อบจ.จากการคายาสูบ จํานวน 60,000,000 บาท 

 
  

เปนรายรับท่ีคาดวาจะไดรับตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ โดย
เปรียบเทียบจากรายรับจริง 3 ป ยอนหลัง และรายรับจริงในป
ปจจุบัน 

   

 

  
ภาษีบํารุง อบจ.จากการคาน้ํามัน/กาซ จํานวน 11,200,000 บาท 

 
  

เปนรายรับท่ีคาดวาจะไดรับตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ โดย
เปรียบเทียบจากรายรับจริง 3 ป ยอนหลัง และรายรับจริงในป
ปจจุบัน รวมท้ังแนวโนมท่ีคาดวาจะไดรับในปงบประมาณ 2562 

   

 
       

 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 3,280,000 บาท 

 
  

คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 9 จํานวน 10,000 บาท 

 
  

ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ ซ่ึงมียอดการชําระภาษี
ลดลงจากปท่ีผานมา 

   
 

  
คาธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผูเขาพักโรงแรม จํานวน 2,100,000 บาท 

 
  

ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ ซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
จากปท่ีผานมา 

   
 

  
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ จํานวน 370,000 บาท 

 

  

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ประกอบดวย 
1. คาธรรมเนียมและคาเชาเครื่องจักรกล ตั้งรับไว 40,000 บาท  
   ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ 
2. คาธรรมเนียมตรวจสอบคุณภาพวัสดุ ตั้งรับไว 300,000 บาท  
   ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ และมีการจัดเก็บ 
   ไดเพ่ิมข้ึนทุกป 
3. คาธรรมเนียมการใชน้ําประปาบาดาล ตั้งรับไว 20,000 บาท 
   ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ 
4. คาธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งรับไว 10,000 บาท ประมาณ 
    การตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ 
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คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 800,000 บาท 

 
  

ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ เนื่องจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกนมีโครงการจัดซ้ือจัดจางจํานวนมากข้ึน 
ทุกป 

   

 

 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 9,150,000 บาท 

 
  

คาเชาหรือบริการสถานท่ี จํานวน 150,000 บาท 

 
  

ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ  และการจัดเก็บได 
ในปท่ีผานมา 

   
 

  
ดอกเบ้ีย จํานวน 9,000,000 บาท 

 
  

ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ ตามสภาวะเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน และการจายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึนตามจํานวน
บัญชีเงินฝากธนาคารแตละเง่ือนไขของธนาคารตางๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน   

   

 
       

 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 2,000,000 บาท 

 
  

คาขายแบบแปลน จํานวน 1,000,000 บาท 

 
  

เนื่องจากมีโครงการจัดซ้ือจัดจางจํานวนมากจากงบประมาณท่ีตั้งไว 
และมีโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 

   
 

  
รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน 1,000,000 บาท 

   ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ     
       

 
หมวดรายไดจากทุน รวม 10,000 บาท 

 
  

คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 10,000 บาท 

 
  

ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ ซ่ึงมีการขายทอดตลาด
ทรัพยสินทุกป  ทําใหมีทรัพยสินจําหนายลดลง 

   
 

       
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 

หมวดภาษีจัดสรร รวม 1,058,500,000 บาท 

 
  

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน จํานวน 555,000,000 บาท 

 

  

เปนรายรับท่ีคาดวาจะไดรับตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และ
เปรียบเทียบจากรายรับจริง 3 ป ยอนหลัง และรายรับจริงในป
ปงบประมาณ พ.ศ.2555เปนเกณฑ 

   

 

  
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 170,000,000 บาท 

 

  

เปนรายรับท่ีคาดวาจะไดรับตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 
24(3) และเปรียบเทียบจากรายรับจริง 3 ป ยอนหลัง และรายรับจริง
ในปปจจุบัน 
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ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ รอยละ 5 จํานวน 250,000,000 บาท 

 
  

เปนรายรับท่ีคาดวาจะไดรับจากกรมสรรพากร โดยเปรียบเทียบจาก
รายรับจริง 3 ป ยอนหลัง และรายรับจริงในปปจจุบัน 

   
 

       

  
คาภาคหลวงแร จํานวน 3,500,000 บาท 

 
  

เปนรายรับท่ีคาดวาจะไดรับ  โดยเปรียบเทียบจากรายรับจริง 3 ป 
ยอนหลัง และรายรับจรงิในปปจจุบัน 

   
 

       

  
คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 80,000,000 บาท 

 
  

เปนรายรับท่ีคาดวาจะไดรับ  โดยเปรียบเทียบจากรายรับจริง 3 ป 
ยอนหลัง และรายรับจรงิในปปจจุบัน 

   
 

       
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 843,300,000 บาท 

 
  

เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา 

จํานวน 843,300,000 บาท 

 

  

ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ โดยเปรียบเทียบจาก
รายรับจริงยอนหลงั ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป เพ่ือสนับสนุนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ี
และภารกิจถายโอน 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
อ าเภอเมืองขอนแก่น    จังหวัดขอนแก่น 

        ประมาณการ 
        ปี 2562 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   
  งบบุคลากร   
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   
    เงินเดือนนายก/รองนายก 1,766,000 
    เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 390,000 
    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 390,000 
    เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 899,600 
    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,064,200 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 13,509,800 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   
    เงินเดือนพนักงาน 39,700,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 1,146,800 
    เงินประจ าต าแหน่ง 1,008,000 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 1,442,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 19,184,500 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,000,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 63,481,300 
รวมงบบุคลากร 76,991,100 
  งบด าเนินงาน   
  ค่าตอบแทน   
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,610,000 
    ค่าเบี้ยประชุม 110,000 
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 548,000 
    ค่าเช่าบ้าน 1,242,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 564,900 
รวมค่าตอบแทน 33,074,900 
  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
      1. ค่าจ้างเหมาบริการ 5,510,000 
      2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 200,000 
      3. ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร 80,000 
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      4. ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 1,500,000 
      5. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 50,000 
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,500,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ   
      1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 637,000 
      2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 3,500,000 
      3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 200,000 
      4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 30,000,000 
      5. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 100,000 
      6. ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดเวทีประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,000,000 
      7. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร 500,000 
      8. ค่าใช้จ่ายโครงการ พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ส าหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น 
500,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 7,310,000 
รวมค่าใช้สอย 52,587,000 
  ค่าวัสดุ   
    วัสดุส านักงาน 390,000 
    วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 200,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 245,000 
    วัสดุก่อสร้าง 150,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 420,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,280,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 250,000 
    วัสดุการเกษตร 200,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 125,000 
    วัสดุกีฬา 100,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 335,000 
    วัสดุอื่น 100,000 
รวมค่าวัสดุ 5,795,000 
  ค่าสาธารณูปโภค   
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 950,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 400,000 
รวมค่าสาธารณูปโภค 1,350,000 
รวมงบด าเนินงาน 92,806,900 
  งบลงทุน   
  ค่าครุภัณฑ์   
    ครุภัณฑ์ส านักงาน   
      1.1 ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค ์ 76,000 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

รายงานประมาณการรายจ่าย 

18 

      1.2 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานหน้าท็อปเมลามีน 13,600 
      1.3 ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบมีลิ้นชัก 7,500 
      1.4 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน แบบมีพนักพิงหลัง ขาพลาสติกมีล้อเลื่อน 97,500 
      1.5 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน แบบมีพนักพิง ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมมีล้อเลื่อน 4,000 
      1.6 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับนั่งท างาน 42,000 
      1.7 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานพนักพิงกลาง มีท้าวแขน เบาะบุนวมหุ้มด้วยหนัง 42,000 
      1.8 ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขกหนัง พร้อมโต๊ะกลาง 13,500 
      1.9 ค่าจัดซื้อโต๊ะส าหรับนั่งท างานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 82,500 
      1.10 ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 24,000 
      1.11 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีอัฒจันทร ์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 489,600 
      1.12 ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร 18,000 
    ครุภัณฑ์การเกษตร   
      5.1 ค่าจัดซื้อปั๊มน้ าซัมเมิทซ์ แบบจุ่ม 65,000 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่   
      4.1 ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ 140,000 
      4.2 ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล พร้อมเลนส์ 18 – 135 STM 90,000 
      4.3 ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV 35,400 
      4.4 ค่าจัดซื้อโดรนถ่ายภาพ 76,200 
      4.5 ค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ส าหรับโดรน 21,600 
      4.6 ค่าจัดซื้อเลนส์ส าหรับใช้กับกล้องดิจิตอล 24-70 มิลลิเมตร 48,900 
      4.7 ค่าจัดซื้อเลนส์ส าหรับใช้กับกล้องดิจิตอล 105 มิลลิเมตร 69,900 
      4.8 ค่าจัดซื้อเลนส์ส าหรับใช้กับกล้องดิจิตอล 18-140 มิลลิเมตร 13,500 
      4.9 ค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ กริ๊ป (Battery Grip) 13,500 
      4.10 ค่าจัดซื้อขาตั้งกล้องวิดีโอ 5,200 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   
      2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 13,000 
      2.2 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 38,000 
      2.3 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 22,000 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์   
      3.1 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 144,000 
      3.2 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 30,000 
      3.3 ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 63,000 
      3.4 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One 166,800 
      3.5 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 (27 หน้า/นาที) 15,800 
      3.6 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวด า (27 หน้า/นาที) 36,000 
      3.7 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 12,500 
      3.8 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สลิป สติ๊กเกอร ์ 11,000 
      3.9 ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร ์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบท่ี 1 20,000 
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รวมค่าครุภัณฑ์ 2,061,500 
รวมงบลงทุน 2,061,500 
รวมงานบริหารทั่วไป 171,859,500 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ   
  งบบุคลากร   
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   
    เงินเดือนพนักงาน 11,500,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 160,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 139,200 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,960,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 20,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 13,779,200 
รวมงบบุคลากร 13,779,200 
  งบด าเนินงาน   
  ค่าตอบแทน   
    ค่าเบี้ยประชุม 100,000 
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000 
    ค่าเช่าบ้าน 300,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 230,000 
รวมค่าตอบแทน 730,000 
  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 280,000 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ   

      1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 87,000 

      2. ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 300,000 

      3. ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท า/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด (Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

100,000 

      5.ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 400,000 

      6. ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
(พ.ศ.2561-2564) 

200,000 

      7. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 300,000 

      8. ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างภาคีเครือข่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

200,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 105,000 
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รวมค่าใช้สอย 2,472,000 
  ค่าวัสดุ   
    วัสดุส านักงาน 150,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 150,000 
รวมค่าวัสดุ 470,000 
รวมงบด าเนินงาน 3,672,000 
  งบลงทุน   
  ค่าครุภัณฑ์   
    ครุภัณฑ์ส านักงาน   
      1.1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 11,000 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์   
      2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 32,000 
      2.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 (27 หน้า/นาที) 15,800 
รวมค่าครุภัณฑ์ 58,800 
รวมงบลงทุน 58,800 
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 17,510,000 
งานบริหารงานคลัง   
  งบบุคลากร   
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   
    เงินเดือนพนักงาน 302,110,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 27,440,400 
    เงินประจ าต าแหน่ง 224,400 
    เงินวิทยฐานะ 39,292,800 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 4,647,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 11,130,600 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,265,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 386,110,200 
รวมงบบุคลากร 386,110,200 
  งบด าเนินงาน   
  ค่าตอบแทน   
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,918,500 
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 400,000 
    ค่าเช่าบ้าน 375,600 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 347,100 
รวมค่าตอบแทน 3,041,200 
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  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
      1. ค่าจ้างเหมาบริการ 1,410,000 
      2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ 130,000 
      3. ค่าเบี้ยประกัน 380,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ   
      1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 139,000 
      2.ค่าสินไหมทดแทน 100,000 
      3.ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดจัดเก็บภาษ ี 350,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 235,000 
รวมค่าใช้สอย 2,744,000 
  ค่าวัสดุ   
    วัสดุส านักงาน 520,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 65,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 195,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 390,000 
รวมค่าวัสดุ 1,195,000 
  ค่าสาธารณูปโภค   
    ค่าไฟฟูา 7,000,000 
    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 700,000 
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 400,000 
รวมค่าสาธารณูปโภค 8,100,000 
รวมงบด าเนินงาน 15,080,200 
  งบลงทุน   
  ค่าครุภัณฑ์   
    ครุภัณฑ์ส านักงาน   
      1.1 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับนั่งท างาน 29,700 
      1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งท างานมีพนักพิงสูง มีท้าวแขน เบาะบุนวมหุ้มด้วยหนัง 17,400 
      1.3 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานทึบ 27,500 
      1.4 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก 7,900 
      1.5 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานทึบ 33,000 
      1.6 ค่าจัดซื้อเครื่องค านวณเลขไฟฟูา 5,500 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์   
      2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 44,000 
      2.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  9,000 
      2.3 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 5,000 
รวมค่าครุภัณฑ์ 179,000 
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รวมงบลงทุน 179,000 
รวมงานบริหารงานคลัง 401,369,400 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 590,738,900 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
  งบด าเนินงาน   
  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ   
      1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและปูองกันอาชญากรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วม 1,620,000 
รวมค่าใช้สอย 1,620,000 
รวมงบด าเนินงาน 1,620,000 
  งบเงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
      1) อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรบ้านไผ ่(โครงการฝึกอบรมส่งเสริมรักษาความสงบเรียบร้อยและพัฒนา

ท้องถิ่นอ าเภอบ้านไผ ่ประจ าปี 2562) 
300,000 

      2) อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรบ้านไผ ่(โครงการอาสาสมัครเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาต้านภัย
อาชญากรรมยาเสพติด ประจ าป ี2562) 

200,000 

รวมเงินอุดหนุน 500,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 500,000 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,120,000 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,120,000 
แผนงานการศึกษา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
  งบบุคลากร   
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   
    เงินเดือนพนักงาน 16,200,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 630,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 720,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 26,040,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 680,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 44,270,000 
รวมงบบุคลากร 44,270,000 
  งบด าเนินงาน   
  ค่าตอบแทน   
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 300,000 
    ค่าเช่าบ้าน 600,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 200,000 
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รวมค่าตอบแทน 1,100,000 
  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,770,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ   
      1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 174,000 
      2. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
400,000 

      3. ค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 100,000 
      4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที ่12 300,000 
      5. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของครูและนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 
1,700,000 

      6. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู ้เพื่อยกระดับคุณภาพ
ครูและคุณภาพการศึกษา 

500,000 

      7. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 300,000 
      8. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
200,000 

      9. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,000,000 
      10. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศูนย์พระยืน 
300,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,380,000 
รวมค่าใช้สอย 10,124,000 
  ค่าวัสดุ   
    วัสดุส านักงาน 220,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 
    ค่าอาหารเสริม (นม) 1,596,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 180,000 
    วัสดุอื่น 17,000,000 
รวมค่าวัสดุ 19,406,000 
รวมงบด าเนินงาน 30,630,000 
  งบลงทุน   
  ค่าครุภัณฑ์   
    ครุภัณฑ์ส านักงาน   
      1.1 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 24,000 
      1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 11,000 
      1.3 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 16,500 
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      1.4 ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 374,000 
      1.5 ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 160,000 
      1.6 ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้โรงอาหาร โรงเรียนพูวัดพิทยาคม อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 100,000 
    ครุภัณฑ์การศึกษา   
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
      2.1 ค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บระบบเกียร์อัตโนมัต ิ 869,000 
      2.2 ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ (3,000 ซีซี) 5,200,000 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่   
      3.1. ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล 35,000 
      3.2. ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล ชนิด DSLR พร้อมอุปกรณ์เสริม 125,000 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   
      4.1 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 22,000 
      4.2 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 13,000 
      4.3 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม ้ ขนาด 22 นิ้ว 20,400 
    ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป ์   
      6.1 ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล  โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 400,000 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์   
      5.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 22,000 
      5.2 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 352,000 
      5.3 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวด า(27 หน้า/นาที) 18,000 
รวมค่าครุภัณฑ์ 7,761,900 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
      1. ค่าก่อสร้างเสาเสมาธรรมจักร 96,000 
      2. ค่าปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 
500,000 

      3. ค่าก่อสร้างรั้ว โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 400,000 
      4. ค่าก่อสร้างประตูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 400,000 
      5. ค่าปรับปรุงที่จอดรถส าหรับครูและบุคลากรโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 200,000 
      6. ค่าปรับปรุงบ้านพักครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 200,000 
      7. ค่าปรับปรุงสนามบาสเกตบอล โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 200,000 
      8. ค่าก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 500,000 
      9. ค่าปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 500,000 
      10. ค่าก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านคูขาด สถิตอุปถัมภ์ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 292,000 
      11. ค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนซ าสูงพิทยาคม อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 500,000 
      12. ค่าซ่อมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนพูวัดพิทยาคม อ าเภออุบลรัตน ์จังหวัดขอนแก่น 400,000 
      13. ค่าปรับปรุงต่อเติมบ้านพักครู โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 500,000 
      14. ค่าปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 500,000 
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      15. ค่าก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์ปั๊ม) พร้อมหอถังสูง โรงเรียนหนองโน
ประชาสรรค์ อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      16. ค่าก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 500,000 
      17. ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างภายในสนามฟุตบอล โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อ าเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น 
500,000 

      18. ค่าปรับปรุงอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 500,000 
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,188,000 
รวมงบลงทุน 14,949,900 
  งบรายจ่ายอื่น   
  รายจ่ายอื่น   
    รายจ่ายอื่น   
      1. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ สังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
13,000,000 

รวมรายจ่ายอื่น 13,000,000 
รวมงบรายจ่ายอื่น 13,000,000 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 102,849,900 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
  งบด าเนินงาน   
  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ   
      1. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น 1,000,000 
รวมค่าใช้สอย 1,000,000 
รวมงบด าเนินงาน 1,000,000 
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,000,000 
งานระดับมัธยมศึกษา   
  งบด าเนินงาน   
  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ   

      1. ค่าใช้จ่ายโครงการค่าย STEM ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      2. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ส าหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

200,000 

รวมค่าใช้สอย 700,000 
รวมงบด าเนินงาน 700,000 
รวมงานระดับมัธยมศึกษา 700,000 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ   
  งบด าเนินงาน   
  ค่าใช้สอย   
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    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ   
      1. ค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนคนเก่งของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 150,000 
      2. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 250,000 
      3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสถานศึกษาดีเด่นในการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด 100,000 
      4. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 200,000 
      5. ค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต ์ 500,000 
      6. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 200,000 
      7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 300,000 
      8. ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 450,000 

      9. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

100,000 

      10. ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

50,000 

      11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา 600,000 
      12. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 200,000 
      13. ค่าใช้จ่ายโครงการค่าย STEM ศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
500,000 

      14. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100,000 
      15. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
100,000 

      16. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 141,041,600 
รวมค่าใช้สอย 144,841,600 
รวมงบด าเนินงาน 144,841,600 
  งบเงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
      1) อุดหนุนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  (โครงการส่งเสริมศักยภาพ

นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีกีฬาและวิชาการ) 
1,000,000 

      2) อุดหนุนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  (โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ) 

1,000,000 

      3) อุดหนุนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  (โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ) 

1,000,000 

      4) อุดหนุนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  (โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ) 

2,000,000 

      5) อุดหนุนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  (โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ) 

1,500,000 

      6) อุดหนุนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ วิชาการ) 

1,300,000 
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      7) อุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ ่(โครงการค่ายพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทักษะการใช้ภาษาจีน
ส าหรับนักศึกษา ปวส. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ วิทยาลัยการ
รถไฟสาธารณรัฐประชาชนจีน) 

100,000 

    เงินอุดหนุนเอกชน   
      1)  อุดหนุนสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ

นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ) 
400,000 

รวมเงินอุดหนุน 8,300,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 8,300,000 
รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 153,141,600 
รวมแผนงานการศึกษา 257,691,500 
แผนงานสาธารณสุข   
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   
  งบด าเนินงาน   
  ค่าตอบแทน   
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 282,600,000 
รวมค่าตอบแทน 282,600,000 
  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ   
      1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสาธารณสุข 20,000,000 
รวมค่าใช้สอย 20,000,000 
รวมงบด าเนินงาน 302,600,000 
  งบเงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
      1) อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน (อสม) จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2562) 
1,660,000 

      2) อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  (โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น) 

5,800,000 

      3) อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านฝาง (โครงการบูรณาการการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างสุขภาพ และความ
ปรองดองสมานฉันท์กับการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอบ้านฝาง ประจ าปี 2561) 

200,000 

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์   
      อุดหนุนมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ปุวยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่ก าเนิดของศรีษะและ

ใบหน้า (โครงการพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบ เพื่อการดูแล ผู้ปุวยภาวะปากแหว่ง เพดาน
โหว่ และความพิการ แต่ก าเนิดของศรีษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น) 

300,000 

รวมเงินอุดหนุน 7,960,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 7,960,000 
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 310,560,000 
รวมแผนงานสาธารณสุข 310,560,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน   

งานไฟฟ้าถนน   

 
งบลงทุน   

 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   

      1. ค่าติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์บนถนนสายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ต าบลหนองเสาเล้า 
อ าเภอชุมแพ เชื่อมต่อถนนลาดยางสายขอนแก่น - ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      2. ค่าติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุดทิง หมู่ที ่4 ต าบลบ้านโนน อ าเภอซ าสูง - บ้าน
คอกคี หมู่ที่ 9 ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      3. ค่าติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนน หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านโนน อ าเภอซ าสูง - บ้าน
หนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ต าบลหนองตูม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      4. ค่าติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคู หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านคูค า - บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 
ต าบลกระนวน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      5. ค่าติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ แยกทางหลวงหมายเลข 2152 - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ต าบล
ค าแมด อ าเภอซ าสูง - บ้านตอกเกี้ย หมู่ที่ 2 ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      6. ค่าติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสาย ขก ถ 10047 - บ้านปุาเปือย หมู่ที่ 1 
ต าบลโนนสมบูรณ์ - บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      7. ค่าติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสมบูรณ ์หมู่ที่ 2 ต าบลโนนสมบูรณ์ - บ้านดง
เย็น หมู่ที่ 5 ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      8. ค่าติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น – ต าบลหนองกุงศร ีอ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธาน ี

480,000 

      9. ค่าติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสาย ขก ถ 10047 - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 
ต าบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      10. ค่าติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสาย ขก ถ 10047 - บ้านเทพอ านวย หมู่ท่ี 9 
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      11. ค่าติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสาย ขก ถ 10047 - บ้านวังน้ าทิพย์ หมู่ที่ 10 
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      12. ค่าติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหัวฝาย หมู่ที ่5 ต าบลโนนสมบูรณ์ - บ้านดงเย็น 
หมู่ที่ 5 ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      13. ค่าติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี

480,000 

      14. ค่าติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี
 

480,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,720,000 

รวมงบลงทุน 6,720,000 

รวมงานไฟฟ้าถนน 6,720,000 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
  งบด าเนินงาน   
  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ   
      1. ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 900,000 
      2. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะและมลพิษในจังหวัดขอนแก่น 400,000 
      3. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย จังหวัดขอนแก่น 300,000 
      4. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสานจังหวัดขอนแก่น 60,000 
รวมค่าใช้สอย 1,660,000 
รวมงบด าเนินงาน 1,660,000 
รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,660,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 8,380,000 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   
  งบด าเนินงาน   
  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ   
      1. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 1,200,000 
      2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 100,000 
      3. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 1,000,000 
      4. ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ 500,000 
      5. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างจิตส านึกปกปูองสถาบันและสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ของคนในชาติ" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2,900,000 

      6. ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 อ าเภอ 1 ชุมชนต้นแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 500,000 
      7. ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน (ทสม.) 
200,000 

      8. ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 200,000 
      9. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา (รสทป.) 800,000 
รวมค่าใช้สอย 7,400,000 
รวมงบด าเนินงาน 7,400,000 
  งบเงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
      1. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน โครงการกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ต าบล

หนองแวง (ส านักปลัด) 
50,000 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
      1. อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพก านันผู้ใหญ่บ้านในการบูรณาการ

มาตรการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2562 
1,200,000 
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      2. อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น  โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนากลุ่มสตรีจังหวัด
ขอนแก่น 

3,000,000 

      3. อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น  โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น ประจ าปี 2562 

1,000,000 

      4. อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น   โครงการเสริมสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่
เย็น เป็นสุข ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2561 

200,000 

      5. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอโนนศิลา  โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

80,000 

      6. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแวงใหญ่  โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V อ าเภอแวงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

100,000 

      7. อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอโคกโพธ์ิไชย  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชนท่ัวไปในการพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 

400,000 

      8. อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านฝาง  โครงการรวมพลังสตรี รวมน้ าใจ ก้าวสู่ยุคใหม่เทิดไท้ องค์ราชินี 200,000 

      9. อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรชุมแพ  โครงการอบรมอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดประจ าปี 2562 300,000 

      10. อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรโนนศิลา  โครงการหมู่บ้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดและอาชญากรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 

200,000 

      11.อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรโนนศิลา  โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการร่วมปฏิบัติงาน
ปูองกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสาสมัครและประชาชน อ าเภอโนนศิลา ประจ าปีงบประมาณ 
2562 

200,000 

      12. อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรโนนศิลา  โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการร่วมปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและการจราจรของอาสาสมัครและประชาชน  อ าเภอโนนศิลา
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

100,000 

      13. อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรบ้านไผ่  โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจ าปี 2562 200,000 

      14. อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรบ้านไผ่ โครงการฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมต้านยาเสพติด ประจ าปี 2562 300,000 

      15. อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรบ้านแฮด  โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจ าปี 2562 200,000 

      16. อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรบ้านแฮด  โครงการฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมต้านยาเสพติด 300,000 

      17. อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรบ้านแฮด  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเครือข่ายปูองกันอาชญากรรม
ต้านยาเสพติด ประจ าปี 2562 

300,000 

      18. อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรเปือยน้อย  โครงการฝึกอบรมเยาวชนมั่นใจ ห่างไกลยาเสพติด 
ปีงบประมาณ 2562 

300,000 

      19. อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรภูเวียง  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนอ าเภอภูเวียง 100,000 
      20. อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอโนนศิลาโครงการศึกษาดูงาน

เพื่อการบริหารจัดการการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
500,000 

      21. อุดหนุนส านักงานเกษตรอ าเภอซ าสูง  โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน 
ต าบลบ้านโนน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

200,000 

      22. อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอโนนศิลา  โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี อ าเภอโนนศิลา และ
ศึกษาดูงานตามรอยพ่อสานต่อระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

500,000 
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    เงินอุดหนุนเอกชน   
      1. อุดหนุน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น   โครงการ “อีสานอุตสาหกรรมแฟร ์ครั้งท่ี 4 (E-SAN 

INDUSTRIAL FAIR 2019)” 
500,000 

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์   
      1. อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โครงการกาชาดใส่ใจบรรเทาทุกข์ ประจ าปี 2562 300,000 

      2. อุดหนุนกลุ่มอาชีพข้าวเกรียบฟักทองบ้านดอน-บ้านหอย อ าเภอชุมแพ โครงการฝึกอบรมสนับสนุน
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพข้าวเกรียบ 

100,000 

      3. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลล าน้ าพอง โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมสินค้าของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 

219,000 

รวมเงินอุดหนุน 11,049,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 11,049,000 
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 18,449,000 
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 18,449,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
งานกีฬาและนันทนาการ   
  งบด าเนินงาน   
  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ   
      1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา 13,500,000 
      2. ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศ 100,000 

      3. ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 3,500,000 

      4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สู่ความเป็น
เลิศทางด้านกีฬา 

500,000 

      5. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาวงดนตรีนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 50,000 

      6. ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายศิลปะโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 50,000 

      7. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณี จังหวัดขอนแก่น 1,000,000 

รวมค่าใช้สอย 18,700,000 
รวมงบด าเนินงาน 18,700,000 
  งบเงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
      1) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านแฮด (โครงการส่งเสริมกีฬาบ้านแฮดสัมพันธ์ ประจ าปี

งบประมาณ 2562) 
250,000 

      2) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านฝาง (โครงการวิ่งหินช้างสี มิน ิฮาล์ฟ มาราธอน) 100,000 

    เงินอุดหนุนเอกชน   
      1) อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่นตามโครงการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและส่งเสริมกีฬาองค์กร

ภาครัฐเอกชนภายในจังหวัด 
9,000,000 
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รวมเงินอุดหนุน 9,350,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 9,350,000 
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 28,050,000 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   
  งบด าเนินงาน   
  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ   
      1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีศาสนา และวัฒนธรรม 6,108,000 
      2. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชนพุทธ คริสต์ หรืออิสลาม 300,000 
รวมค่าใช้สอย 6,408,000 
รวมงบด าเนินงาน 6,408,000 
  งบเงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
      1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลโนนอุดม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (โครงการจัดงาน

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ าปี 2562) 
100,000 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
      1) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเขาสวนกวาง (โครงการงานเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวางและ

ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่) 
500,000 

      2) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอชุมแพ (โครงการ จัดงาน กาชาดประจ าป ีรวมของดีเมืองชุมแพ 
ประจ าปี 2562 อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น) 

300,000 

      3) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอหนองสองห้อง (โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดี
อ าเภอหนองสองห้อง ประจ าปี พ.ศ.2562) 

300,000 

      4) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอโคกโพธ์ิไชย (โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ (สองฝั่งบั้งไฟล้าน) 
ขอนแก่น - ชัยภูมิ) 

500,000 

      5) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอโคกโพธ์ิไชย (โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระเจ้าใหญ่ไชยวาน 
ประจ าปี 2562) 

100,000 

      6) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอซ าสูง (โครงการแผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมของดีอ าเภอซ าสูง ประจ าปี 2562) 100,000 

      7) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอโนนศิลา (โครงการเทศกาลว่าวและบุญกุ้มข้าวโนนศิลา ประจ าปี 
2561 ปีงบประมาณ 2562) 

500,000 

      8) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านไผ ่  (โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอ าเภอ
บ้านไผ่ ประจ าปี 2562) 

200,000 

      9) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านไผ่  (โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟอ าเภอบ้านไผ่ ประจ าปี 2562) 300,000 

      10) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านแฮด  (โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดี
อ าเภอบ้านแฮด ประจ าปี 2562) 

150,000 

      11) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเปือยน้อย  (โครงการจัดงาน ศิวะราตรี ปูชะนียาลัย ปราสาท
เปือยน้อย ประจ าปี 2562) 
 

200,000 
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      12) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอภูผาม่าน  (โครงการจัดงานอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปะประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นอ าเภอภูผาม่าน ประจ าปี 2562) 

600,000 

      13) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอภูเวียง  (โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมอ าเภอภูเวียง ประจ าปี 2562) 200,000 

      14) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอมัญจาคีร ี (โครงการจัดงาน “เทศกาลกล้วยไม้ปุาบาน และของดี
เมืองมัญจาคีรี ประจ าปี 2562”) 

450,000 

      15) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแวงใหญ ่ (โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ของดีแวงใหญ่ 
ประจ าปี 2562) 

200,000 

      16) อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอหนองนาค า  (งานเทศกาล งมปลาน้ าแดง แงงผ้าฝูายไหว้พระพุทธนาค า) 300,000 

รวมเงินอุดหนุน 5,000,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 5,000,000 
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 11,408,000 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว   
  งบด าเนินงาน   
  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ   
      1.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 1,000,000 
รวมค่าใช้สอย 1,000,000 
รวมงบด าเนินงาน 1,000,000 
  งบเงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
      1) อุดหนุนเทศบาลนครขอนแก่น (โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย

การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
1,500,000 

      2) อุดหนุนเทศบาลนครขอนแก่น (โครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย
การจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้ นานาชาติ) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

600,000 

รวมเงินอุดหนุน 2,100,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 2,100,000 
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 3,100,000 
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 42,558,000 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   
  งบบุคลากร   
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   
    เงินเดือนพนักงาน 21,500,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 230,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 336,000 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 3,455,600 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจ า 100,000 
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    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 8,925,900 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 370,100 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 34,917,600 
รวมงบบุคลากร 34,917,600 
  งบด าเนินงาน   

  ค่าตอบแทน   
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 200,000 
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 60,000 
    ค่าเช่าบ้าน 261,600 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 300,000 
รวมค่าตอบแทน 821,600 
  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,590,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ   
      1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,963,000 
      2. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายช่างท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 200,000 
      3. ค่าใช้จ่ายในการถางปุาและตัดวัชพืชสองข้างทางถนนลาดยาง 100,000 
      4. ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยทางถนน 1,000,000 
      5. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมปะผิวจราจรแบบ COLD MIX 5,000,000 
      6. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังหรือถนนหินคลุก 4,200,000 
      7. ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น 1,000,000 
      8. ค่าใช้จ่ายโครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าและงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 850,000 
      9. ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการงานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล 

(Universal Design) 
200,000 

      10. ค่าใช้จ่ายโครงการคนรุ่นใหม่รู้ทันสาธารณภัย 100,000 
      11. ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานธรณีขอนแก่น (Geo Park) 300,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,500,000 
รวมค่าใช้สอย 20,003,000 
  ค่าวัสดุ   
    วัสดุส านักงาน 200,000 
    วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 30,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 
    วัสดุก่อสร้าง 4,100,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,800,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,000,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 200,000 
    วัสดุอื่น 350,000 
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รวมค่าวัสดุ 9,730,000 
รวมงบด าเนินงาน 30,554,600 
  งบลงทุน   
  ค่าครุภัณฑ์   
    ครุภัณฑ์ส านักงาน   
      1.1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 22,000 
      1.2 ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 23,700 
      1.3 ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร 18,000 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
      6.1 ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 1,980,000 
      6.2 ค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ 814,000 
    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   
      5.1 เครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟูา 35,000 
    ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ   
      4.1 ค่าจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟูา ขนาด 5 กิโลวัตต ์ 57,500 
    ครุภัณฑ์ส ารวจ   
      3.1 ค่าจัดซื้อกล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส ์ 330,000 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์   
      2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 44,000 
      2.2 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 90,000 
      2.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์ 21,300 
      2.4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 7,800 
      2.5 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 25,000 
รวมค่าครุภัณฑ์ 3,468,300 
รวมงบลงทุน 3,468,300 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 68,940,500 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
  งบลงทุน   
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
  1 1 1. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 - บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ต าบลดอนดู่ อ าเภอ

หนองสองห้อง - เขตอ าเภอเปือยน้อย   จังหวัดขอนแก่น 
499,000 

  2 2 2. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทสาย 3020 บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ต าบลดอนดู่ 
อ าเภอหนองสองห้อง - บ้านโคกสว่าง หมู่ที ่6 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

  3 3 3. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู ่- บ้านหนองกุงใหม่ ต าบลคึ
มชาด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

  4 4 4. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ต าบลคึมชาด - โคกสองคอน บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 
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  5 5 5. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านปุาหวาย หมู่ที่ 11 - บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 ต าบลดอนดู่ - เขต
ต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

  6 6 6. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ต าบลก้านเหลือง - บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 
ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

  7 7 7. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านเกษตรก้าวหน้า หมู่ที ่22 ต าบลท่าพระ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

  8 8 8. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8,12,17,21 ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง - อ าเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

  9 9 9. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสวนมอญ หมู่ที่ 3 - บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 2 ต าบลท่าพระ - ต าบลดอน
หัน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      10. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8,12,17,21 ต าบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 208 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      11. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ต าบล  ดอนหัน - ต าบลพระลับ อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      12. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงเนียม หมู่ที่ 1 ต าบลบึงเนียม - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 209 (ขอนแก่น-เชียงยืน) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      13. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงเปือย หมู่ที่ 12 ต าบลบึงเนียม - บ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 
ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      14. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 13 ต าบลโคกสี - โรงพยาบาลขอนแก่น 2 - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      15. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 ต าบล โคกสี อ าเภอเมือง - บ้านหม้อ 
หมู่ที่ 5 ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      16. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10071 บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน ต าบล
พระลับ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      17. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระคือ หมู่ที่ 16 ต าบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 209 (ขอนแก่น-เชียงยืน) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      18. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ต าบลหนองตูม - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      19. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตูม หมู่ที่ 1,2 ต าบลหนองตูม - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      20. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      21. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ต าบลศิลา - ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

216,000 

      22. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ต าบลศิลา - เขตเทศบาลนครขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      23. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 
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      24. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
230 (ทางเลี่ยงเมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      25. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      26. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 18 ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
230 (ทางเลี่ยงเมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      27. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 ต าบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข 
ขก 1027 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      28. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ต าบลศิลา - บ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ต าบล
ส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      29. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      30. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 28 ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
230 (ทางเลี่ยงเมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

299,000 

      31. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
230 (ทางเลี่ยงเมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      32. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลศิลา - ต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      33. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 19 ต าบลศิลา - ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      34. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อ าเภอเมือง หวัดขอนแก่น 

497,000 

      35. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนโคลัมโบ - บ้านหนองหลุบ หมู่ท่ี 7 ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      36. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 - บ้านปุาชาด หมู่ที่ 5 ต าบลแดง
ใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

494,000 

      37. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 2 ต าบลแดงใหญ ่-  ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      38. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วง หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านทุ่ม - ถนนลาดยาง (สายบ้านม่วง - บ้าน
กุดนางทุย) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

465,000 

      39. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองปิง หมู่ที่ 18 ต าบลสาวะถี - ถนนลาดยาง (สายบ้านง้ิว - 
บ้านโนนรัง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

238,000 

      40. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 8 ต าบลสาวะถี - ถนนลาดยาง (สาย ขก ถ 10068 
บ้านสาวะถี - บ้านง้ิว) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      41. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนลาดยาง (สายบ้านง้ิว - บ้านหนองกอย) - บ้านง้ิว หมู่ที่ 19 
ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      42. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกอย หมู่ที่ 3,9 ต าบลแดงใหญ ่- ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

495,000 
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      43. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วงโปู หมู่ที่ 4 ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมือง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 
8,10 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      44. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโนนกู่ - บ้านปุาหวายนั่ง) - บ้าน
หินขาว หมู่ที่ 15 ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

481,000 

      45. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 16 ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมือง - ต าบลปุาหวายนั่ง 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

481,000 

      46. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนลาดยาง (สาย ขก 2126 บ้านลาดนาเพียง - บ้านหนองเซียง
ซุย) - บ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 13 ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

465,000 

      47. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านทุ่ม - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ต าบล
บ้านหว้า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      48. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 6,16 ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง - ต าบลบ้านฝาง 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

313,000 

      49. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านทุ่ม - ต าบลบ้านหว้า อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

481,000 

      50. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วง หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านทุ่ม - ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 498,000 
      51. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุดนางทุย หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านทุ่ม - ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 
404,000 

      52. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 8,18 ต าบลบ้านทุ่ม - ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

448,000 

      53. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 6,7 ต าบลสาวะถี - ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      54. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 9 ต าบลสาวะถี - ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 465,000 

      55. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านทุ่ม - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - บ้าน
ส าราญ) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

465,000 

      56. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วง หมู่ที่ 15 ต าบลบ้านทุ่ม - บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1,17 ต าบล
สาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

415,000 

      57. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนกู่ หมู่ที่ 5,24 ต าบลสาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

475,000 

      58. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ต าบลแดงใหญ ่-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

481,000 

      59. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลแดงใหญ่ - ถนนโคลัมโบ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 498,000 

      60. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 12 ต าบลสาวะถี - ถนนลาดยาง (สายบ้านง้ิว - บ้าน
โนนรัง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

481,000 

      61. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วงโปู หมู่ที่ 23 ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมือง - ต าบลปุาหวายนั่ง 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      62. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองปิง หมู่ที่ 10 ต าบลสาวะถี - บ้านหนองปอ หมู่ที่ 2,19 ต าบล
บ้านค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      63. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี - บ้านหัน 
หมู่ที่ 3 ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

1,995,000 
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      64. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ต าบลซ ายาง - ต าบลนาจาน 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      65. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองคะเน เทศบาลเมืองชุมแพ - ต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      66. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ต าบลหนองไผ่ - ต าบลไชยสอ 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      67. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ต าบลไชยสอ - ถนนมะลิวัลย์ อ าเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      68. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7 ต าบลนาเพียง - ต าบลโนนอุดม อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      69. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 8 ต าบลนาเพียง - ต าบลโนนอุดม 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      70. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ต าบลหนองเสาเล้า - เทศบาลต าบล
โคกสูงสัมพันธ์ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      71. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 7 ต าบลขัวเรียง - ต าบลหนองเสาเล้า 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      72. ค่าก่อปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสว่างหนองแก หมู่ที่ 5 - บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 6 ต าบลขัวเรียง - 
ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      73. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค าบง หมู่ที่ 11 ต าบลสะอาด - บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ 
8 ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

485,000 

      74. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง - ต าบลนา
ค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

491,000 

      75. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านค าแก่นคูณ หมู่ที่ 12 ต าบลม่วงหวาน - ต าบลวังชัย 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

483,000 

      76. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ต าบลวังชัย - บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

476,000 

      77. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2 

366,000 

      78. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านค ามืดเหนือ หมู่ที่ 12 ต าบลน้ าพอง - บ้านค าบง หมู่ที่ 8 ต าบลสะอาด 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

448,000 

      79. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 
ต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      80. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสระกุด หมู่ที่ 2 ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง - ถนนสาย ขก 2109 - 
ต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

486,000 

      81. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังชัย หมู่ที่ 1 ต าบลวังชัย - ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 484,000 
      82. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 500,000 
      83. ค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านบึงเปุง หมู่ที่ 9 ต าบลท่ากระเสริม - บ้าน

ส าโรง หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
494,000 
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      84. ค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านส าโรง หมู่ที ่11 ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ า
พอง - ต าบลบ้านโนน อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      85. ค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ต าบลบัวใหญ่ - บ้าน
ส าโรง หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      86. ค่าปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 ต าบลพังทุย อ าเภอน้ า
พอง จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย ขก 2039 (น้ าพอง-กระนวน) 

497,000 

      87. ค่าเจาะน้ าบาดาลในเขตอ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 450,000 
      88. ค่าปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8,13  ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง - บ้านดงซ า หมู่ที ่

7 ต าบลบ้านโนน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 
499,000 

      89. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 ต าบลสีชมพู - ต าบลบริบูรณ์ 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000 

      90. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังทอง หมู่ที่ 11 ต าบลวังเพิ่ม - ต าบลดงลาน 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000 

      91. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เคพซีล สายบ้านหินลาดทุ่งโพธิ ์หมู่ที่ 8 ต าบลศรีสุข - บ้านบุ่งเม่น 
หมู่ที่ 2 ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000 

      92. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านใหม่ - ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      93. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ต าบลซ ายาง - ต าบลภูห่าน อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น (ช่วงที่ 2) 

498,000 

      94. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านใหม ่- ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2) 

499,000 

      95. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 ต าบลหนองแดง - ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      96. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านใหม่ - ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 499,000 
      97. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านใหม ่- ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น 
499,000 

      98. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านใหม่ – ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      99. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ต าบลภูห่าน - ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 499,000 
      100. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านใหม ่- ต าบลภูห่าน อ าเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น 
499,000 

      101. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านตาด หมู่ที่ 5 ต าบลซ ายาง - ต าบลภูห่าน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 499,000 
      102. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านใหม่ - ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น 
499,000 

      103. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ต าบลดงลาน - ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000 

      104. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ต าบลดงลาน - ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000 
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      105. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกจั๊กจั่น หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองแดง - ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      106. ค่าก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าห้วยนาคจาม ฝั่งตะวันออก ช่วงบ้านขาม หมู่ที่ 14 ต าบลหนอง
สองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

750,000 

      107. ค่าก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าห้วยขุมปูน ช่วงบ้านหินแร ่หมู่ที่ 7 ต าบลดอนดั่ง อ าเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

650,000 

      108. ค่าก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าห้วยทุ่งบ่อ ช่วงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 13 ต าบลหนองเม็ก อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

700,000 

      109. ค่าก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าห้วยหนองแสง (ตอนกลาง) ห้วยกกหว้า ช่วงบ้านหนองแสง หมู่
ที่ 2 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

700,000 

      110. ค่าก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าห้วยหนองแสง (ตอนบน) ห้วยกกหว้า ช่วงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 
2 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

750,000 

      111. ค่าก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าห้วยอีหลอด ช่วงบ้านหนองไทร หมู่ที่ 11 ต าบลหนองเม็ก 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

750,000 

      112. ค่าก่อสร้างถนนน้ าล้นผ่านข้ามล าห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 8  ต าบลตะกั่วปุา 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

750,000 

      113. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามล าห้วยอุปโป ช่วงบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ต าบลดอนดู่ อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

350,000 

      114. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามล าห้วยเสือเต้น ช่วงบ้านหนองสรวง  หมู่ที่ 11 ต าบลดงเค็ง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

350,000 

      115. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามล าห้วยวังไม้แดง(ตอนบน) ช่วงบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 ต าบล
หนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

350,000 

      116. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามล าห้วยไร ่ช่วงบ้านดอนดู่เหนือ  หมู่ที่ 12 ต าบลดอนดู่ อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

350,000 

      117. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามล าห้วยกระจาย ช่วงบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 ต าบลวังหิน อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

350,000 

      118. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามล าห้วยหินลาด(ตอนบน) ช่วงบ้านหินลาด หมู่ที่ 5 ต าบลส าโรง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

350,000 

      119. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามล าห้วยหินลาด(ตอนกลาง) ช่วงบ้านหินลาด หมู่ที่ 5 ต าบลส าโรง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

350,000 

      120. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามล าห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ต าบลหนองสองห้อง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

350,000 

      121. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามล าห้วยหินลาด ช่วงบ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4  ต าบลส าโรง อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

450,000 

      122. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามล าห้วยน้ ากิน ช่วงบ้านหนองเสี้ยว หมู่ท่ี 7  ต าบลวังหิน อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

450,000 

      123. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามล าห้วยอีเฒ่า ช่วงบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 16  ต าบลหนองสองห้อง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

450,000 
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      124. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามล าห้วยวังม่วง ช่วงบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8  ต าบลดอนดั่ง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

450,000 

      125. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามล าห้วยสนามม้า ช่วงบ้านหนองแวงยาว หมู่ท่ี 1 ต าบลดอนดู่ 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

450,000 

      126. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามล าห้วยกระดิ่ง ช่วงบ้านชาดใหญ่  หมู่ที่ 3 ต าบลคึมชาด อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

450,000 

      127. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามล าห้วยแอกใต้ ช่วงบ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ต าบลโนนธาตุ อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

430,000 

      128. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามล าห้วยล าดวน ช่วงบ้านคึมชาด หมู่ที่ 1 ต าบลคึมชาด อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

450,000 

      129. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามล าห้วยอีหลอด ช่วงบ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 10 ต าบลหนองเม็ก 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

550,000 

      130. ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ข้ามล าห้วยน้อย ช่วงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ต าบลดอนดู่ อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

450,000 

      131. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองวัดปุา หมู่ที่ 4 ต าบลดอนดั่ง เชื่อมถนน
ทางหลวงสาย 2301 หนองสองห้อง - หินตั้ง อ าเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      132. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 ต าบลส าโรง - บ้าน
หนองแวงตอตั้ง หมู่ที่ 4 ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      133. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองแวงตอตั้ง หมู่ที่ 4 ต าบลคึมชาด - ถนน
ทางหลวงสายหนองสองห้อง - หินตั้ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      134. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านปอแดง  หมู่ที่ 6 - บ้านศุภชัย หมู่ที่ 5  ต าบลคึ
มชาด อ าเภอหนองสองห้อง – เขตต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      143. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านหินลาด หมู่ที่ 5 ต าบลส าโรง - บ้าน
หนองคลองน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลวังหิน อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      135. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนกรวด หมู่ที ่13 ต าบลหนองสองห้อง - บ้าน
โคกล่าม หมู่ที่ 6 ต าบลหนองสองห้อง  อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      136. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองเปล่ง หมู่ที ่3  ต าบลตะกั่วปุา  อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น – เขตอ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย ์

500,000 

      137. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านตะกั่วปุา หมู่ท่ี 1 ต าบลตะกั่วปุา  อ าเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น – เขตอ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย ์

500,000 

      138. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 - บ้านเปาะ หมู่
ที่ 12 ต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น – เขตอ าเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา 

500,000 

      139. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 - บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู่ – เขตต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      140. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 ต าบลดอนดู่ - สายทาง
หลวงชนบท 3025 อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      141. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ต าบลหันโจด - ช่วง
หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลหันโจด  อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 
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      142. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 1 - บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 2 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง – เขตอ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      144. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายจากบ้านส าโรง หมู่ท่ี 1 - บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2 
ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 

500,000 

      145. ค่าวางท่อเชื่อมล าห้วยวังม่วง ช่วงบ้านกุดรัง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

200,000 

      146. ค่าวางท่อเชื่อมล าห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

200,000 

      147. ค่าวางท่อ เช่ือมล าห้วยวังม่วง ช่วงบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดั่ง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

150,000 

      148. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวสะเลิง หมู่ที่ 6 ต าบลดงเค็ง  เชื่อมกับทางหลวงชนบท 
สายอ าเภอหนองสองห้อง - อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

305,000 

      149. ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหินลาดทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8 ต าบลศรีสุข - บ้านบุ่งเม่น หมู่ที่ 2 ต าบลวัง
เพิ่ม อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      150. ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 4 ต าบลศรีสุข - บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ต าบลวังเพิ่ม 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      151. ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ต าบลศรีสุข - บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ต าบลวังเพิ่ม 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      152. ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านขมิ้น หมู่ที่ 4 ต าบลศรีสุข - บ้านบุ่งเม่น   หมู่ที่ 2 ต าบลวังเพิ่ม 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      153. ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 ต าบลศรีสุข -  บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ต าบลวัง
เพิ่ม อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      154. ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ต าบลวังเพิ่ม -   บ้านวังมน หมู่ที่ 2 ต าบลสี
ชมพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      155. ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 4 ต าบลวังเพิ่ม - บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ต าบลดงลาน 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      156. ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ต าบลวังเพิ่ม - บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 5 ต าบลศรี
สุข อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      157. ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านปุาน หมู่ที่ 8 ต าบลสีชมพู - บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 ต าบลบริบูรณ์ 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      158. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคอกคี หมู่ที่ 10 ต าบลบัวใหญ่ - บ้านเหล่าใหญ่ 
หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      159. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกุง หมู่ที่ 11 ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น - ต าบลวังไม้แดง อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

499,000 

      160. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีกระดานพล หมู่ที ่1 ต าบลลอมคอม - ต าบลเพ็ก
ใหญ่ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      161. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยานาง หมู่ที่ 2 ต าบลเพ็กใหญ่ - บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 
9 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

497,000 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

รายงานประมาณการรายจ่าย 

44 

      162. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ต าบลเพ็กใหญ่ - ต าบลหัวทุ่ง 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      163. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 ต าบลเก่างิ้ว - บ้านหนองตานา 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      164. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงนางเบ้าพัฒนา หมู่ที่ 12 ต าบลหนองแวง
นางเบ้า - ต าบลหัวทุ่ง อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      165. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล 
- ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      166. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฉันเพล หมู่ที ่6    ต าบลหัวทุ่ง - บ้านสระแก้ว 
หมู่ที ่8 ต าบลเก่างิ้ว อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      167. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวสันติสุข หมู่ที่ 11 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3018 

500,000 

      168. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองพล - บ้านหันน้อย หมู่ที่ 
10 ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      169. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ต าบลโจดหนองแก - บ้านหัวคู 
หมู่ที่ 6 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      170. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองพล - บ้านเพ็กน้อย หมู่
ที่ 5 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      171. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านโนนข่า หมู่ที่ 5 
ต าบลโนนข่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      172. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 - บ้านโนนข่า หมู
ที่ 5 ต าบลโนนข่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      173. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซองแมว หมู่ที่ 5 ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 

500,000 

      174. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ต าบลโนนข่า - บ้านหนองแวง
โคตร หมู่ที่ 13 ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      175. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองส าโรง หมู่ที่ 10 ต าบลลอมคอม - บ้านโนน
พริก หมู่ที่ 7 ต าบลโคกสง่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      176. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคึมชาด หมู่ที่ 1 ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง 
- เขตเทศบาลเมืองเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      177. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 - บ้านหนองแวง
ใน หมู่ที่ 9 ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      178. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโคกไม้งาม หมู่ที ่7 – บ้านบูรณะ หมู่ที่ 8 ต าบล
หนองมะเขือ – ทางหลวงหมายเลข 2246 อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      179. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองแวงใน หมู่ที ่9 ต าบลหนองมะเขือ – เขต
ต าบลโคกสง่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      180. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น เช่ือมกับทางหลวงชนบทหมายเลข 9002 

500,000 
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      181. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปุาเปูา หมู่ที่ 2 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น เชื่อมกับทางหลวงชนบทหมายเลข 3018 

500,000 

      182. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านละว้า หมู่ที่ 10 ต าบลเมืองเพีย - บ้านเปูา หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านไผ่ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      183. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านธาตุ หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านไผ ่อ าเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่
ที่ 8 ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      184. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ต าบลหัวหนอง - บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบล
เมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      185. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตอกเกี้ย หมู่ที่ 6 ต าบลหนองน้ าใส - ต าบลแคน
เหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      186. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นค า หมู่ที่ 10 ต าบลหินตั้ง - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 23 อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      187. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสร้างเอี่ยน หมู่ท่ี 8 ต าบลปุาปอ - ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      188. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 ต าบลปุาปอ - ต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

495,000 

      189. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหินลาดนาโน หมู่ที่ 7 ต าบลหินตั้ง - ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      190. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ต าบลแคนเหนือ - ต าบลปุาปอ อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      191. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายวัดปุาปภาโส บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5 - แหล่งเกษตรบ้านโนน
ฆ้อง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านผือ - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 4063 อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      192. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านส าราญหินลาด หมู่ที่ 8 ต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ - 
เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2071 เชื่อมเขตต าบลนาเพียง  อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      193. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายวัดปุาพัทธสีมา บ้านส าราญหินลาด หมู่ที่ 8 ต าบลกุดกว้าง 
อ าเภอหนองเรือ - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2071 เชื่อมเขตต าบลนาเพียง อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000 

      194. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายโคกหัวหล่อน บ้านฟูาเหลื่อม หมู่ที่ 6 - บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ต าบล
หนองเรือ - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      195. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร (ตอนท่ี 2) สายบ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ต าบลโนนทัน - แหล่ง
เกษตรต าบลโนนทอง ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      196. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดเลา หมู่ที่ 3 - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ต าบลโนนทอง เช่ือม
ทางหลวง อบจ.สาย ขก ถ 10010 (บ้านหว้าโง๊ะ-บ้านดงน้อย) อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      197. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - แหล่งเกษตรปุาชุมชนบ้านหิน
ลาด ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ เชื่อมต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      198. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านดอนคอม หมู่ท่ี 6 ต าบลยางค า - ศาลปูุตาภูเม็งทอง 
ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 
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      199. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - แหล่งเกษตรต าบลบ้านกง ต าบล
บ้านกง เช่ือมทางหลวงชนบท ขก 2079 ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      200. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาง้ิว หมู่ที่ 12 - ปุาช้าบ้านนาง้ิว ต าบลยางค า - ปุา
สงวนภูเม็งทอง ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      201. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านนาง้ิว หมู่ที่ 5 - วัดปุาดาวดึงล์ภัทรวราราม ต าบลยาง
ค า - ปุาสงวนภูเม็งทอง ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      202. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 - แหล่งเกษตรกุดแฮ่ ต าบลบ้านกง 
- อ่างเก็บน้ าหางเขื่อนอุบลรัตน์ ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      203. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านกง - อ่าง
เก็บน้ าหางเขื่อนอุบลรัตน์ ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      204. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านกง -บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2,3 ต าบล
บ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      205. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนโมง หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2,3 ต าบล
บ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      206. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส 4039 แยกทางหลวงชนบท - บ้านภูถ้ าเม่น หมู่ที่ 9 
ต าบลดูนสาด - วัดปุาภูน้ ารินวนาราม อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      207. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 (คุ้มเก้าบาท) - บ้านผักแว่นด า หมู่ที่ 
16 ต าบลหนองโก - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      208. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 (เขตเทศบาลเมืองกระนวน) - 
บ้านค าไฮ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองโก - บ้านทรัพย์สมบูรณ ์หมู่ที่ 5 ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000 

      209. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที ่19 (เขตเทศบาลเมืองกระนวน) 
- บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ต าบลหนองกุงใหญ่ อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      210. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-
ท่าคันโท) - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต าบลห้วยยาง อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      211. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สาย 
ขก ถ 10049 (บ.หนองโน - บ.ทุ่งใหญ)่ - บ้านค ามืด หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000 

      212. ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 - 
บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยโจด อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      213. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ต าบลห้วยโจด - บ้านเวียงแก้ว 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองกุงใหญ่ อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      214. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกเสี้ยว หมู่ท่ี 2 ต าบลห้วยโจด - บ้านผักหนาม 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองกุงใหญ่ อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      215. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประชาช่ืน หมู่ที่ 7 ต าบลหนองโน - บ้านหนองโก 
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      216. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (กระนวน-ห้วยเม็ก) - 
บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 - บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

รายงานประมาณการรายจ่าย 

47 

      217. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (กระนวน-ห้วยเม็ก) - 
บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 - บ้านหนองซา หมู่ที่ 6 ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      218. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซา หมู่ที่ 6 - บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 ต าบลน้ า
อ้อม - บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ต าบลหนองกุงใหญ ่อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      219. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (กระนวน-ห้วยเม็ก) - 
บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 - บ้านตอกเกี้ย หมู่ที่ 2 ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      220. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2233 - บ้านรัตนะ หมู่
ที่ 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      221. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 8 ต าบลใหม่นาเพียง - บ้านปุาแดง หมู่
ที่ 5 ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      222. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ - ต าบลท่า
นางแนว อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      223. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 7 ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199 

500,000 

      224. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนโพธ์ิ หมู่ที่ 11 ต าบลใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ - 
บ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4 ต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      225. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุาแดง หมู่ที่ 5 ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199 

500,000 

      226. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5 ต าบลท่านางแนว - บ้านหนองสะแบง หมู่
ที่ 5 ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      227. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 (ตรงข้ามโรงเรียน) ต าบลท่านางแนว - หนอง
บัวเลิง - บ้านหนองหญ้าขาว อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      228. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ต าบลท่านางแนว-ต าบลละหานนา อ าเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      229. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ต าบลท่านางแนว  - ฝายคึกฤทธิ ์เขตต าบลแวง
น้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      230. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 ต าบลแวงน้อย - บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 16 ต าบล
ละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      231. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย - บ้านปุาไม้
งาม หมู่ที่ 8 ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      232. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขุมดิน หมู่ที่ 4 ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี - อ าเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000 

      233. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวง ทช ขก 229 - บ้านหลุบคา  หมู่ที่ 6 ต าบลกุดเค้า อ าเภอ
มัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      234. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเขวา หมู่ที่ 9 ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลนาแพง อ าเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      235. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขุมดิน หมู่ที่ 4,16 ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลนาแพง 
อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 
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      236. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนส านัก หมู่ที่ 5 ต าบลหนองแปน - บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10 ต าบล
สวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      237. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแปน - ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      238. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ต าบลหนองแปน - ทช ขก 4008 อ าเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      239. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8,13,16 ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี - 
ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      240. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9,12 ต าบลหนองแปน - ต าบลสวนหม่อน อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      241. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ต าบลหนองแปน - ต าบลสวนหม่อน อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      242. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 1,11 ต าบลสวนหม่อน - ต าบลหนองแปน อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      243. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ต าบลโพนเพ็ก - ทช ขก 4008 อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      244. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ต าบลนางาม  อ าเภอมัญจาคีรี - อ าเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      245. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ต าบลหนองแปน - ทช ขก 4008 อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      246. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9,14 ต าบลนาข่า - ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      247. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไห หมู่ที่ 1,14 ต าบลหนองแปน - ต าบลสวนหม่อน อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      248. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนง้ิว หมู่ที่ 8 ต าบลท่าศาลา - บ้านหนองไห ต าบลหนอง
แปน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      249. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลบ้าน
แฮด อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      250. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแปน - ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      251. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาจาน หมู่ที่ 11 ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลพระบุ 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      252. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ต าบลนางาม - ต าบลค าแคน 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      253. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบล
นาแพง อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      254. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านค าคันโซ่ หมู่ที่ 6 ต าบลค าแคน – ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 
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      264. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ท่ี 11 ต าบลนาข่า - ต าบลค าแคน 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      255. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ต าบลโพนเพ็ก - ต าบลนาข่า อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      256. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านค าน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี - 
ต าบลปุามะนาว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      257. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี - 
ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      258. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี - 
ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      259. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านปุาดู่ หมู่ที่ 8 ต าบลค าแคน - ต าบลนางาม อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      260. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี 
- ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      261. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ต าบลโพนเพ็ก - ต าบลสวนหม่อน 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      262. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที ่11 ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี - 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      263. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 ต าบลโพนเพ็ก - ต าบลท่าศาลา 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      265. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ต าบลท่าศาลา - ต าบลโพนเพ็ก 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      266. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ต าบลค าแคน - ต าบลโพนเพ็ก 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      267. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที ่11 ต าบลโพนเพ็ก - ต าบลท่าศาลา 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      268. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 3 ต าบลวังสวาบ - ทางหลวงหมายเลข 
12 อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000 

      269. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยม่วง อ าเภอภูผาม่าน - 
ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      270. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ต าบลโนนคอม - ต าบลภูผาม่าน 
อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      271. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุากล้วย หมู่ท่ี 6 ต าบลโนนคอม - บ้านสว่างโนนสูง หมู่
ที่ 3 ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      272. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซ าเปิบ หมู่ที่ 6 ต าบลนาฝาย - ต าบลวังสวาบ อ าเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      273. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ท่ี 6 ต าบลวังสวาบ - แหล่งท่องเที่ยวน้ าตก
ตาดฟูา อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

496,000 
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      274. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ต าบลวังสวาบ - บ้านสองคอน 
หมู่ที่ 3 ต าบลนาฝาย อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      275. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน - 
ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      276. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาน้ าซ า หมู่ที่ 5 ต าบลภูผาม่าน - ต าบลห้วยม่วง 
อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

1,500,000 

      277. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสวาบ หมู่ที่ 1 ต าบลวังสวาบ - ต าบลนาฝาย อ าเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      278. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างโรงเรียนภูผาม่าน) บ้านนาน้ าซ า หมู่ที่ 5 ต าบลภูผาม่าน 
- เทศบาลต าบลภูผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      279. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยม่วง อ าเภอภูผาม่าน - 
ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

300,000 

      280. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 7 ต าบลโนนคอม อ าเภอภูผาม่าน - 
ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      281. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที ่5  ต าบลนาฝาย - ต าบลวังสวาบ 
อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      282. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ท่ี 6 ต าบลวังสวาบ - ทางหลวงหมายเลข 12 
อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

992,000 

      283. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเคพซีล สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านโคก - แยก
ทางหลวง 2133 ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

369,000 

      284. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ต าบลห้วยม่วง - ต าบลภูผาม่าน อ าเภอ
ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      285. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยม่วง - ต าบลภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      286. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต าบลห้วยม่วง - ต าบลภูผาม่าน 
อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      287. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยถ้ าเต่า หมู่ที่ 8 ต าบลภูผาม่าน - บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 
2 ต าบลห้วยม่วง อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      288. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝายตาสวน หมู่ที่ 8 ต าบลวังสวาบ - ต าบลนาฝาย 
อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      289. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซ าภูทองใต้ หมู่ท่ี 2  ต าบลภูผาม่าน - ต าบลห้วยม่วง 
อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      290. ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านฝายตาสวน หมู่ที่ 8 ต าบลวังสวาบ - บ้านซ าเปิบ หมู่ที่ 6 ต าบลนา
ฝาย อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

475,000 

      291. ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยม่วง – บ้านห้วยถ้ าเต่า หมู่ที่ 8 ต าบลภู
ผาม่าน อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

325,000 

      292. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เคพซีล บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านโต้น - บ้านพระบุ หมู่ท่ี 1 
ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 
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      293. ค่าปรับปรุงพนังกั้นแม่น้ าชี ช่วงบ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที ่3 ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน - 
บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 7 ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      294. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูมน้อย หมู่ท่ี 9 ต าบลเมืองเก่า - บ้านดอนดู่เมืองใหม่ 
หมู่ที่ 15 ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      295. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงเก่า หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านโต้น - บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 3 ต าบล
หนองแวง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      296. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงกลาง หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านโต้น - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ต าบลหนอง
แวง อ าเภอพระยืน จังหวดขอนแก่น 

500,000 

      297. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 4 ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน - บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13 
ต าบลบ้านหว้า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      298. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ต าบล บ้านโต้น อ าเภอพระยืน - บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 2 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      299. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแวง - บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 
3 ต าบลบ้านโต้น อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      300. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงเก่า หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านโต้น อ าเภอพระยืน – บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่
ที่ 1 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      301. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 2297 - บ้านนาเสถียร หมู่ที่ 8 ต าบลขาม
ปูอม อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      302. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ต าบลสระแก้ว - บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 
ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      303. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 ต าบลวังม่วง - บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 
ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      304. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหินฮาว หมู่ที่ 7 ต าบลขามปูอม - ทางหลวงสาย 
2297 อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      305. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย - บ้านหนอง
ไผ่น้อย ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

400,000 

      306. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย - บ้านหนองบัว
ลอง ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

400,000 

      307. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย - ทางหลวงชนบท 
ขก 4038 จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      308. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก 4038 - บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 4 ต าบลเปือย
น้อย อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

400,000 

      309. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ต าบลสระแก้วอ าเภอเปือยน้อย - ทางหลวงชนบท 
ขก 4038 จังหวัดขอนแก่น 

400,000 

      310. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังหิน (อ่างโสกรัง) หมู่ที่ 7 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย - 
ทางหลวงชนบท ขก 4038 จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      311. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านฝาง หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอบ้านฝาง – 
บ้านม่วงโปู หมู่ที่ 4 ต าบลสาวะถ ีอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 

499,000 
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      312. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านฝาง - บ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      313. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านบึงสวาง หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านเหล่า - บ้านกระเดื่อง 
หมู่ที่ 9 ต าบลปุามะนาว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      314. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอบ้านฝาง - 
บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านหว้า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      315. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6, 8 ต าบลโนนฆ้อง - บ้านโสกม่วง 
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      316. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ต าบลโนนฆ้อง - บ้านดอนหัน 
หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      317. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกงาม หมู่ท่ี 4 ต าบลโคกงาม อ าเภอบ้านฝาง - 
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      318. ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกงาม หมู่ที่ 4 ต าบลโคกงาม - บ้านบะยาว หมู่ท่ี 6,9 ต าบล
หนองบัว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      319. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบัว - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8,10 
ต าบลบ้านฝาง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      320. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคุ้มโนนสะอาด หมู่ที่ 12 ต าบลชนบท อ าเภอชนบท - ต าบลเมืองเพีย 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      321. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ต าบลโนนพะยอม - ต าบลชนบท อ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

461,000 

      322. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 ต าบลกุดเพียขอม - ต าบลห้วยแก อ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

475,000 

      323. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนข่า หมู่ที่ 7 ต าบลชนบท อ าเภอชนบท - ต าบลเมืองเพีย อ าเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      324. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 5 ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท - ต าบลหนองแวง
นางเบ้า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      325. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท - ต าบลหนองแวง
นางเบ้า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      326. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท - ต าบลหนองแวงนาง
เบ้า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      327. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองเต่าน้อย หมู่ที่ 7 ต าบลโนนพะยอม - ต าบลวังแสง อ าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น 

478,000 

      328. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยแก – ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 490,000 

      329. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโซ่ง หมู่ท่ี 1 ต าบลห้วยแก - ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 405,000 
      330. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนพะยอมใต้ หมู่ที่ 10 ต าบลโนนพะยอม - ต าบลห้วยแก อ าเภอ

ชนบท จังหวัดขอนแก่น 
490,000 

      331. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านแท่น - ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

343,000 
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      332. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยแก - ต าบลกุดเพียขอม อ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

487,000 

      333. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านปอแดง หมู่ที่ 1 ต าบลปอแดง – ต าบลบ้านแท่น อ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      334. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแท่น - ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      335. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวงชนบทหมายเลข 3029 – บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ต าบลโนน
พะยอม อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

475,000 

      336. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ต าบลชนบท – บ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ท่ี 1 ต าบลโนน
พะยอม อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      337. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท - ต าบลโนนสะอาด 
อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

469,000 

      338. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ต าบลค าม่วง - เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง 
อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      339. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง - ต าบลหนองกุง 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      340. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ต าบลเขาสวนกวาง - ต าบลดงเมืองแอม 
อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      341. ค่าก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) พร้อมหอถังสูง บ้านแห่ หมู่ท่ี 1 
ต าบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      342. ค่าก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) และขุดเจาะบ่อบาดาล ภายใน
ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

300,000 

      343. ค่าก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) และขุดเจาะบ่อบาดาล ภายใน
ต าบลบ้านโคก อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

300,000 

      344. ค่าก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) และขุดเจาะบ่อบาดาล ภายใน
ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

300,000 

      345. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ต าบลขนวน - บ้านหนองหอย 
หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านโคก อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น เชื่อมต่อถนนลาดยางสาย 2133 

1,000,000 

      346. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5 (ข้างวัดปุาขามเปี้ย) ต าบลบ้านแฮด - 
บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสมบูรณ ์อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      347. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8, 11  ต าบลบ้านแฮด - บ้านโนนทัน หมู่ที่ 
8 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      348. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแฮด - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      349. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 (คุ้มวังอุดม) ต าบลบ้านแฮด - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      350. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น - อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

499,000 
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      351. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเกี่ยว หมู่ที่ 3 ต าบลโคกส าราญ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      352. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 – บ้านหนองเกี่ยว หมู่ที่ 3 ต าบล
โคกส าราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      353. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 6 ต าบลโคกส าราญ - บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ต าบล
บ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      354. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแฮด - บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 
10 ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      355. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ต าบลโคกส าราญ - บ้านแฮด หมู่ที่ 
2 ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      356. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปุาม่วง หมู่ที่ 9 ต าบลโคกส าราญ - ทางหลวงชนบท
หมายเลข 1309 อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      357. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านแฮด - ต าบลโนนสมบูรณ์ 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

400,000 

      358. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีส าราญ หมู่ที่ 7 ต าบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวังหว้า หมู่
ที่ 8 ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

312,000 

      359. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโง้ง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านแฮด - บ้านดง หมู่ที่ 6 
ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      360. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 เทศบาลต าบลโนนศิลา - เชื่อม
เขตต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      361. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา - 
เขตต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      362. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 ต าบลโนนแดง - เขตเทศบาลต าบล
โนนศิลา อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      363. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ต าบลเปือยใหญ่ - เชื่อมทางหลวง
สายโนนแดงเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      364. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 เทศบาลต าบลโนนศิลา - เขต
ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      365. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เห็น หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา 
- เขตต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      366. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาหมอ หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองปลาหมอ 
อ าเภอโนนศิลา - เขตต าบลบ้านแท่น อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      367. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัน หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา - เขต
ต าบลปุาปอ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      368. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา - 
เขตต าบลหนองน้ าใส อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      369. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวค ามูล หมู่ที ่4 - บ้านคู หมู่ที่ 1 ต าบลคูค า 
อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น เชื่อมถนนสายบ้านหนองบัวน้อย – บ้านกระนวน หมู่ที่ 1 ต าบล
กระนวน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 
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      370. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายม หมู่ที่ 5 - บ้านดงซ า หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านโนน - 
บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยเตย อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      371. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายม หมู่ที่ 5 – บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านโนน 
เชื่อมถนนสายบ้านหนองบัวน้อย -บ้านกระนวน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

491,000 

      372. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน หมู่ท่ี 1,2 ต าบลบ้านโนน - บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 
ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      373. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านโนน อ าเภอซ าสูง - คลอง 
7 R บ้านหนองตูม หมู่ที่ 1 ต าบลหนองตูม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      374. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน 
อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านโนน - บ้านค)ู 

500,000 

      375. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน 
อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงบ้านแห้ว - เขตเทศบาลต าบลซ าสูง) 

500,000 

      376. ค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยเตย และต าบลค าแมด 
อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

450,000 

      377. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านโคก - บ้านซับ
บอน หมู่ที่ 7 ต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      378. ค่าซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าห้วยสามหมอ บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิ์ไชย และ
ต าบลบ้านโคก อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      379. ค่าก่อสร้างพนังกั้นน้ าล าห้วยสามหมอ-ล าน้ าชี บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3,11 ต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      380. ค่าก่อสร้างพนังกั้นน้ าล าห้วยสามหมอ-ล าน้ าชี บ้านมูลนาค หมู่ที่ 7,10 ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอโคก
โพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      381. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับแดง หมู่ที่ 5 ต าบลซับสมบูรณ์ - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 
6 ต าบลบ้านโคก อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      382. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ต าบลนาแพง - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 229 อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      383. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายสามแยกบ้านดอนโมง หมู่ที่ 8 - บ้านกงกลาง หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านกง - ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      384. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 2038 – บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ต าบลสงเปือย 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      385. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ต าบลสงเปือย - บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 
8 ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      386. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวงหนองแก ถึงบ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 (ข้าง ร.ร. 
บ้านสงเปือย) ต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      387. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวง 4021 ต าบลบ้านเรือ - บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      388. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวง 4021 ต าบลบ้านเรือ - บ้านเทพรักษา หมู่ท่ี 
13 ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 
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      389. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 4021 ต าบลสงเปือย - บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 
7 ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      390. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองนาค า หมู่ท่ี 8 ต าบลเมืองเก่าพัฒนา อ าเภอ
เวียงเก่า - บ้านบุ่งมะไฟ หมู่ที่ 5 ต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      391. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10029 สายบ้านหนองกระแหล่ง ต าบลหนองกุงเซิน- 
แยกบ้านโคกไม้งาม ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      392. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลจากทางหลวง 4021 ต าบลสงเปือย – บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 
5 ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      393. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 4021 ต าบลสงเปือย - บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 
8 ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      394. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบ้านนาดี หมู่ที่ 13 ต าบลกุดธาตุ - ต าบลบ้านโคก 
อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

368,000 

      395. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ต าบลดินด า อ าเภอภูเวียง - 
เทศบาลต าบลขนวน ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      396. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบ้านวังมน หมู่ที่ 2 ต าบลสีชมพู - ต าบลบริบูรณ์ 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

485,000 

      397. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบ้านหัวภู หมู่ที่ 3 ต าบลกุดธาตุ อ าเภอหนองนาค า 
- ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

483,000 

      398. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 ต าบลกุดธาตุ - ต าบลบ้าน
โคก อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      399. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล  สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านเรือ - บ้านหนองทุ่ม 
หมู่ที่ 2 ต าบลดินด า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

481,000 

      400. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบ้านโคกสง่า หมู่ท่ี 4 ต าบลบ้านเรือ อ าเภอภูเวียง - 
บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

483,000 

      401. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านเรือ - บ้านโคกพัฒนา 
หมู่ที่ 2 ต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      402. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 4021 ต าบลสงเปือย -   บ้านค้อ หมู่ที่ 12 
ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      403. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 4021 ต าบลสงเปือย - บ้านหนองโพน หมู่ที่ 
4 ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      404. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวง 4021 ต าบลสงเปือย - บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 3 
ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      405. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ต าบลกุดขอนแก่น - บ้าน
หนองกะแหล่ง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

483,000 

      406. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบ้านหนองโพนน้อย หมู่ที่ 7 ต าบลกุดขอนแก่น - บ้าน
หนองกุงธนสาร หมู่ที่ 2 ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

483,000 

      407. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที ่6 ต าบลกุดขอนแก่น 
อ าเภอภูเวียง - บ้านหนองเม็ก ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

480,000 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

รายงานประมาณการรายจ่าย 

57 

      408. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ต าบลยางค า - บ้านเหมือดแอ่ หมู่
ที่ 16 ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      409. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโปุงแดง หมู่ที่ 10 ต าบลกุดขอนแก่น - ต าบลหนองกุง
ธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      410. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ต าบลนาชุมแสง - ต าบลสงเปือย 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (เส้นทางไปบ่อปฏิกูล) 

482,000 

      411. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16  - บ้านเม็ง หมู่ที่ 14  ต าบลบ้านเม็ง - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      412. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7,16 ต าบลบ้านเม็ง - บ้านท่า
ศาลา หมู่ที่ 8 ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      413. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาหว้า หมู่ที่ 3,4 ต าบลโนนทัน - เชื่อมทางหลวง
หมายเลข 12 ต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      414. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง - บ้าน
หนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      415. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง - 
บ้านหนองโพงโพด ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      416. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหัวฝาย หมู่ที ่12  ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง - 
บ้านหินลาด ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      417. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 7 ต าบลภูเวียง - บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 
7 ต าบลบ้านเรือ อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      418. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองแก หมู่ที่ 4 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ - 
บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

481,000 

      419. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวง 2038 ต าบลภูเวียง - บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 
8 (เส้นหน้าร้านข้าวปุูน) ต าบลบ้านเรือ อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      420. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2133 ต าบลบ้านเรือ - บ้านหนองหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 6 (เส้นข้าง อบต.ภูเวียง) ต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      421. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2038 ต าบลสงเปือย - บ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 
(เส้นข้าง ร.ร.อนุบาลพิชาภรณ์) ต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      422. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2038 ต าบลภูเวียง - บ้านธารทอง หมู่ที่ 10 
ต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      423. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2038 ต าบลภูเวียง - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 
(ห้วยทรายรีสอร์ท) ต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      424. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง - บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 7 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      425. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10026 สายโคกสหกรณ์ทุ่งชมพู - บ้านพระบาทโนน
คูณ หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      426. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10013 สายโสกห้างทุ่งชมพ ู- บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 
ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 
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      427. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10025 สายบ้านทุ่งชมพูกุดแคน - บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 
ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      428. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากถนน อบจ.ขก ถ 10029 - บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 
ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      429. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านคอกคี หมู่ที่ 10 ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอน้ าพอง - ต าบล
ห้วยโจด อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

492,000 

      430. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองแก หมู่ที่ 4 ต าบลโนนสะอาด - ต าบลโนน
ทัน อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      431. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน อบจ.ขก ถ 10025 - บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่ง
ชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (สายรอบบ้านดอนดู่) 

482,000 

      432. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอ
หนองเรือ -บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      433. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ต าบลนาหว้า - ต าบลหนองกุง
ธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

483,000 

      434. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก 4021 ต าบลหนองกุงธนสาร - แยกบ้านโสกห้าง 
หมู่ที่ 9 - บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

483,000 

      435. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก  2147 ห้วยซันโสกห้าง  - แยกบ้านโนนกระเดา 
หมู่ที่ 7 ต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      436. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10019 สายบ้านโคกสหกรณ ์ขก ถ 10019 สายบ้าน
โคกสหกรณ์ - บ้านนาหว้า หมู่ที่ 1 ต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      437. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาหว้า หมู่ที่ 1 ต าบลนาหว้า - ต าบลหนองกุง
ธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      438. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ต าบลหนองกุงเซิน - บ้านห้วย
ชัน หมู่ที่ 3 ต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

373,000 

      439. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบ้านน้ าเซิน หมู่ที่ 9 - บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ต าบลกุด
ขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

483,000 

      440. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวงชนบท 4021 ต าบลหนองกุงธนสาร - บ้าน
หนองกะแหล่ง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

483,000 

      441. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ต าบลหนองกุงเซิน - บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

481,000 

      442. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบ้านน้ าเซิน หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกุงเซิน - บ้านโปร่งแดง 
หมู่ที่ 10 ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

483,000 

      443. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบ้านหัน - บ้านโคกกลาง - บ้านหว้าทอง 
หมู่ที่ 1,8 ต าบลหว้าทอง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

484,000 

      444. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง - บ้านพระบาท หมู่ที่ 2 
ต าบลหว้าทอง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

483,000 

      445. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง - บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 
ต าบลหว้าทอง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 
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      446. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 
4 ต าบลหว้าทอง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      447. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง ช่วงบ้านหว้าทอง หมู่ที่ 1,8 
ต าบลหว้าทอง - บ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

491,000 

      448. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง ช่วงบ้านพระบาท หมู่ที่ 
2  ต าบลหว้าทอง – บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      449. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง ช่วงบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 
ต าบลหว้าทอง – อบต. ทุ่งชมพู ต าบลทุ่งชมพู    อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

491,000 

      450. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบ้านหันโคกกลาง ช่วงบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 
4  ต าบลหว้าทอง – บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1  ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

491,000 

      451. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ต าบลโนนสะอาด - ต าบลกุด
กว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      452. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอ
หนองเรือ - ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      453. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนอง
เรือ - ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      454. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง - 
ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

492,000 

      455. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 10 - บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5 ต าบล
บ้านผือ อ าเภอหนองเรือ - ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      456. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 - แยกนกกระยางขาว ต าบล
บ้านผือ - แยกทางหลวงชนบท ขก 2079 ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      457. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเปือย หมู่ท่ี 5 -  บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ต าบลโนนทัน 
- ทางหลวงหมายเลข 2038 ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      458. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - บ้านดงน้อย หมู่ที่ 14 ต าบลโนน
ทอง อ าเภอหนองเรือ - ทางหลวงหมายเลข 2038 ต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      459. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทอง - บ้านร่องสมอ 
หมู่ที่ 10 ต าบลโนนทัน อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      460. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ต าบล
บ้านกง - ทางหลวงชนบท 2079 ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      461. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านศาลาทอง หมู่ที่ 12 - บ้านฟูาเหลี่อม หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองเรือ - ทางหลวงชนบท 2079 ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      462. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเหล่าค าเจริญ หมู่ที ่11 - บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 10 
ต าบลหนองเรือ - ทางหลวงหมายเลข12 ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      463. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวง 4021 - แยกบ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ต าบล
หนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      464. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวง 2038 - แหล่งท่องเที่ยววัดถ้ าผาเกิ้ง ต าบลใน
เมือง อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

490,000 
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      465. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง 2038 ต าบลเมืองเก่าพัฒนา - อุทยาน
แห่งชาติภูเวียง ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      466. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 , บ้านโพธ์ิ หมู่ที่ 3 ต าบลใน
เมือง - บ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเก่าพัฒนา อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      467. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล จากถนนไร่วรรณศรี บ้านหนองดู ่หมู่ที่ 12 - วัดถ้ าผาเกิ้ง 
ต าบลในเมือง - ต าบลเมืองเก่าพัฒนา อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

484,000 

      468. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 12 - อุทยานแห่งชาติภูเวียง ต าบลใน
เมือง - ต าบลเมืองเก่าพัฒนา อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      469. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล จากถนนลาดยางวัดถ้ าผาเกิ้ง เชื่อมอุทยานแห่งชาติ (เส้น
หนองขี้เห็น) ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      470. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 - อุทยานแห่งชาติภูเวียง ต าบล
ในเมือง อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

492,000 

      471. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ต าบลในเมือง - โนนสว่าง หมู่ที่ 
10 ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

390,000 

      472. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวง 2038 ต าบลเมืองเก่าพัฒนา - บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 9 ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      473. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบ้านแดง หมู่ที่ 8 ต าบลในเมือง - บ้านบ่อ หมู่ที่ 2 , 
บ้านศรีปทุม หมู่ท่ี 11 ต าบลเขาน้อย   อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      474. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 -  บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 (เส้นทาง
โนนทองหมี่) ต าบลเขาน้อย - ต าบลเมืองเก่าพัฒนา อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      475. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 ต าบลบ้ามขาม - ต าบลบัวใหญ่ 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

492,000 

      476. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3  ต าบลทุ่งชมพู - ต าบลหว้าทอง 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      477. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาแพง หมู่ที่ 3 – บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 ต าบลเขาน้อย 
อ าเภอเวียงเก่า - ต าบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      478. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ท่ี 11,16 ต าบลนาข่า - บ้านหนอง
สองห้อง หมู่ที่ 1,14 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      479. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านค าคันโซ่ หมู่ที่ 6 ต าบลค าแคน - บ้านหนองสองห้อง 
หมู่ที่ 1,14 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      480. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที ่1,14 ต าบลนางาม - ทางหลวง
หมายเลข 2013 อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

364,000 

      481. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที ่9,14 - บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ต าบล
นาข่า - ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีร ี   จังหวัดขอนแก่น 

348,000 

      482. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ต าบล
ค าแคน - ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      483. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 10 ต าบลกุดเค้า - บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 
ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 
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      484. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 17 - บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ต าบลนาข่า - 
ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      485. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี - อ าเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      486. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ต าบลนาข่า - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ต าบล
นางาม อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      487. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 ต าบลศิลา - ถนนมิตรภาพ อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

411,000 

      488. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 ต าบลศิลา - คลองส่งน้ าสายใหญ่ - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

438,000 

      489. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 (วัดปุาเทพนิมิตร) ต าบลศิลา - ถนน
มิตรภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      490. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 – บ้านเต่านอ หมู่ท่ี 7 ต าบลศิลา - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      491. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 17 ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

416,000 

      492. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ต าบลศิลา -     ต าบลส าราญ อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      493. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 ต าบลบึงเนียม - ต าบลพระลับ อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      494. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 28 ต าบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข 
ขก 1027 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      495. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 (ซอยศาลเจ้า) ต าบลศิลา - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      496. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลศิลา - ต าบลส าราญ อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      497. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 ต าบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      498. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเต่านอ หมู่ท่ี 7 ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
230 (ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

262,000 

      499. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย หมู่ที ่4,14  ต าบลพระลับ - เขตต าบลดอนหัน 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      500. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 ต าบลเปือยน้อย - ทางหลวงชนบท ขก 4038 
อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

300,000 

      501. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 ต าบลเปือยน้อย - บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ต าบล
สระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

370,000 

      502. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง  หมู่ที่ 6 ต าบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนสวรรค ์
หมู่ที่ 3  ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

488,000 
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      503. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ ์ หมู่ที่ 2 ต าบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนน
สวรรค ์หมู่ที่ 3  ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

486,000 

      504. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านปุาเปือย หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนสมบูรณ ์- ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น 

297,000 

      505. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น - ต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี

490,000 

      506. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล สายบ้านชาด หมู่ท่ี 10 ต าบลโนนธาตุ - บ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

1,810,000 

      507. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล สายบ้านเปาะ หมู่ที่ 12 ต าบลหนองสองห้อง - ต าบลดง
เค็ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

1,098,000 

      508. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก ถ 1-0078 สายบ้านเปือย
น้อย - บ้านหนองบัวลอง อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

1,092,000 

      509. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ต าบลโพนเพ็ก - เขตติดต่อต าบลค าแคน อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      510. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธ์ิไชย - ต าบลนาข่า 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      511. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกอก หมู่ที่ 3 ต าบลสวนหม่อน - ทางหลวงชนบทสาย 4008 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      512. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ต าบลนางาม - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ต าบลนาข่า 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      513. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2,10 ต าบลท่าศาลา - บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 
ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      514. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ต าบลค าแคน - บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ต าบล
โพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      515. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 ต าบลโพนเพ็ก - เขตต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      516. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 ต าบลสวนหม่อน - เขตบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 
11 ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      517. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแปน -   ต าบลสวนหม่อน 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      518. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวห้วย หมู่ท่ี 12 ต าบลนาข่า - ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      519. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5 ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี - อ าเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      520. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแหล่งเกษตร บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ต าบลนาข่า - บ้านหนอง
บัว หมู่ที่ 8 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      521. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ต าบลท่าศาลา 
เชื่อมกับทางหลวงชนบทหมายเลข 4008   อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 
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      522. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดปุาวิเวกธรรม บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ต าบลโพนเพ็ก - ทาง
หลวงชนบทสาย 3115 อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      523. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 ต าบลนาข่า - เขตต าบลกุดเค้า อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      524. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ต าบลนางาม - เขตติดต่อต าบลนาข่า อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      525. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 10 ต าบลกุดเค้า - เขตต าบลนาข่า 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      526. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ต าบลนางาม - ทางหลวงชนบทสาย 2013 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      527. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองแปน - เขตต าบลสวนหม่อน อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      528. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านค าน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลค าแคน - เขตต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      529. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 - บ้านโนนส านัก หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองแปน 
เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      530. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ต าบลโพนเพ็ก - บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 
ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      531. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ต าบลนางาม - ต าบลนาข่า 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      532. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหวายหลึม หมู่ที่ 10 ต าบลนาข่า - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ต าบลนา
งาม อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      533. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ต าบลนางาม - บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 
ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      534. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 - บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ต าบลนางาม - 
ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      535. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท 2013 เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโคกสูงเหนือ 
หมู่ที่ 13 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      536. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร บ้านนางาม หมู่ที่ 12 ต าบลนางาม - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข 2013 อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      537. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 - บ้านเขวา    หมู่ที่ 9 ต าบลกุดเค้า - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อ าเภอมัญจาคีร ี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      538. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 - บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ต าบลโพนเพ็ก เช่ือมเขต
ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      539. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 - บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ต าบลโพนเพ็ก เช่ือมเขต
ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      540. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 - ฝายมะรึกคึกคัก ต าบลโพนเพ็ก - เชื่อมเขต
ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 
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      541. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 - อ่างเก็บน้ าค าบอน ต าบลโพนเพ็ก - 
ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      542. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 - โสกดินแดง ต าบลโพนเพ็ก - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2062 อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      543. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่แหล่งเกษตร บ้านหัวห้วย หมู่ที ่12 ต าบลนาข่า - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 
8  ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      544. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 ต าบลกุดเค้า -    บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4  ต าบลนา
ข่า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      545. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง เข้าสู่แหล่งเกษตร บ้านนาข่า หมู่ที่ 13 ต าบลนาข่า เชื่อมทางหลวงชนบท
สาย 3010 อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      546. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 - บ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ต าบลกุดเค้า อ าเภอ
มัญจาคีรี - เขตอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      547. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขุมดิน หมู่ที่ 4 ต าบลกุดเค้า - เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2062 อ าเภอมัญจาคีรี - เขตอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      548. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ต าบลโพนเพ็ก - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 
ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      549. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแปน - บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 
ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      550. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ต าบลโพนเพ็ก - เขตบ้านหนองต่อ หมู่ท่ี 3 
ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      551. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ต าบลโพนเพ็ก - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ต าบล
ค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      552. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี - อ าเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      553. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ต าบลท่าศาลา -    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2062  อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      554. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ต าบลหนองแปน   อ าเภอมัญจาคีรี - 
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      555. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ต าบลนางาม - เชื่อมสายบ้านหิน
แตก - บ้านโสกน้ าขุ่น อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      556. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร จากทางหลวงหมายเลข 2284 - บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ท่ี 6 - 
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      557. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ต าบลนางาม - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 
ต าบลนางาม - ทางหลวงหมายเลข 2248 อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      558. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านดอนแก่นเท่า หมู่ท่ี 6    ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี 
- อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      559. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองบัว (โสกหมาดหม้อ) หมู่ที่ 8 ต าบลนางาม 
อ าเภอมัญจาคีรี - อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 
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      560. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกน้ าขุ่น หมู่ที่ 11 - บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ต าบลนา
งาม อ าเภอมัญจาคีรี - อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      561. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี 
- บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ต าบลนาแพง   อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      562. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนพันชาติ หมู่ที ่8,17 ต าบลนาข่า - บ้านเสาเล้า หมู่
ที่ 9 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      563. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ต าบลนางาม - บ้านปุาดู่ หมู่ที่ 
8 ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      564. ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 14 ต าบลค าแคน - บ้านหนองสองห้อง 
หมู่ที่ 1 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      565. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านผือ หมู่ที่ 1 ต าบลพระลับ - เชื่อมทางหลวง ขก. ถ.
1-0071 - ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

3,244,000 

      566. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ต าบลหนองแซง -  หมู่ที ่ 8 บ้านวัง
หว้า ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

2,623,000 

      567. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล  สายทางหลวงหมายเลข 201 - แยกบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 
ต าบลหนองเขียด – ต าบลวังหินลาด  อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

5,822,000 

      568. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ต าบลวังชัย - บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 
ต าบลพังทุย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

489,000 

      569. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านค าบอน หมู่ที่ 8 ต าบลบัวเงิน - บ้านดงเรือง หมู่ที่ 
5 ต าบลพังทุย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      570. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 11 ต าบลบัวเงิน - บ้านพังทุย หมู่ที่ 
1 ต าบลพังทุย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

491,000 

      571. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ต าบลบัวใหญ ่ อ าเภอน้ าพอง - 
บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยโจด อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

492,000 

      572. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบลบัวใหญ ่ อ าเภอน้ าพอง - 
ทางหลวงชนบท ขก 2039 ต าบลทรายมูล  อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

491,000 

      573. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ต าบลทรายมูล - บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 
17 ต าบลบัวใหญ ่ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      574. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ต าบลทรายมูล - ทางหลวง
ชนบท ขก 2039 ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

488,000 

      575. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านท่ามะเดื่อ หมู่ท่ี 7 ต าบลท่ากระเสริม - บ้านศรีภูมิ 
หมู่ที่ 17 ต าบลบัวใหญ ่ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

494,000 

      576. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 ต าบลบัวใหญ่ - บ้านโนนเชือก หมู่
ที่ 7 ต าบลบ้านขาม  อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

491,000 

      577. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านขาม -  บ้านคอกคี 
หมู่ที่ 10 ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

487,000 

      578. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 2 ต าบลวังชัย -  บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 
5 ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

492,000 
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      579. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาคู หมู่ที่ 3 ต าบลหนองกุง - บ้านค าจั่น หมู่ที่ 5 
ต าบลบัวเงิน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      580. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านค าจั่น หมู่ท่ี 5 ต าบลบัวเงิน  - บ้านหัวบึง หมู่ที่ 11 
ต าบลพังทุย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      581. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาคู หมู่ที่ 3      ต าบลหนองกุง - บ้านหนองบัว
เงิน หมู่ที่ 8 ต าบลพังทุย อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      582. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 6  ต าบลพังทุย อ าเภอน้ าพอง – 
ถนนทางหลวงชนบทน้ าพองกระนวน (ขก 2039) จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      583. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 13 ต าบลพังทุย-บ้านนาเรือง หมู่ที่ 9 
ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

488,000 

      584. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาเรือง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกุง - บ้านพังทุย หมู่ที่ 
12 ต าบลพังทุย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

485,000 

      585. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านศรีฐาน หมู่ที่ 2 ต าบลพังทุย - บ้านโนนสวรรค์ หมู่
ที่ 10 ต าบลบัวเงิน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

488,000 

      586. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบท 2039 ต าบลพังทุย - แยกบ้านโคกสง่า 
หมู่ที่ 6 ต าบลทรายมูล อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

483,000 

      587. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 13 ต าบลทรายมูล - บ้านหนองนก
เขียน หมู่ที่ 6 ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      588. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนดินแดง หมู่ที่ 7 ต าบลบัวเงิน - บ้านพังทุย หมู่
ที่ 1 ต าบลพังทุย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      589. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบทบ้านขาม-น้ าพอง - แยกบ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 13 ต าบลทรายมูล อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

481,000 

      590. ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองคู หมู่ที ่7 ต าบลในเมือง - ต าบลเขา
น้อย อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

483,000 

      591. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 -  บ้านหนองคอง หมู่ที่ 11 ต าบล
ในเมือง - ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า   จังหวัดขอนแก่น 

484,000 

      592. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ต าบลในเมือง - ต าบลเมืองเก่าพัฒนา 
อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

484,000 

      593. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหินร่อง หมู่ที่ 9  ต าบลเมืองเก่าพัฒนา - ต าบลใน
เมือง อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

484,000 

      594. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ต าบล  เขาน้อย - ต าบลในเมือง
(เส้นหินเหล็กไฟ) อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

484,000 

      595. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาตาด หมู่ที่ 6 - บ้านโพนงาน หมู่ที่ 7 ต าบลเขา
น้อย - ต าบลเมืองเก่าพัฒนา (เส้นทางหนองหมี่) อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

484,000 

      596. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 ต าบลเขาน้อย (เส้นทางฝายใหญ่) - 
ต าบลเมืองเก่าพัฒนา อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

483,000 

      597. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงภูเวียงพัทยา 2 - บ้านถ้ าแข้ หมู่ที่ 8 ต าบลสง
เปือย อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 
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      598. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 2038 ต าบลภูเวียง - บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 
ต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      599. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ต าบลสงเปือย - บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 
8 ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      600. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 2038 ต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง - บ้านหนอง
นาค า หมู่ท่ี 8 ต าบลเมืองเก่าพัฒนา อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      601. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีประทุม หมู่ที่ 11 - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5 ต าบลเขา
น้อย อ าเภอเวียงเก่า - บ้านแดง หมู่ที่ 3  ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      602. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวง 4021 ต าบลภูเวียง - แยกบ้านโนนคูณ 
หมู่ที่ 11 ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      603. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวง 4021 ต าบลสงเปือย - แยกบ้านโคกไม้
งาม หมู่ที่ 7 ต าบลหนองกุงธนสาร   อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      604. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต สายจากทางหลวง 4021 ต าบลภูเวียง - แยกบ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 
12  ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      605. ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง 2133 - แยกบ้านหนองแวง หมู่
ที่ 8 ต าบลกุดธาตุ - ต าบลบ้านโคก อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

279,000 

      606. ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้ามล าห้วยโจด สายบ้านหนองกระ
เดา หมู่ที่ 4 ต าบลหนองกุงเซิน - ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

1,700,000 

      607. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก ถ 10026 โคกสหกรณ์ - ทุ่งชมพู - แยกบ้านกุด
แคน หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งชมพู - ต าบลหว้าทอง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

10,296,000 

      608. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพักและเทคอนกรีตหลังท่อ บ้านดอนบม หมู่ที่ 7 ต าบลเมือง
เก่า - ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

1,787,000 

      609. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโคกสี หมู่ที่ 12 ต าบลโคกสี - ทางหลวงแผ่น
หมายเลข 2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      610. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านบึงเนียม หมู่ที่ 4 ต าบลบึงเนียม - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      611. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านทองหลาง หมู่ที่ 5,6 ต าบลบ้านหว้า - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2062 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

1,250,000 

      612. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านเหล่าโพนทอง หมู่ที ่7 ต าบลบ้านหว้า - ถนน
เหล่านาดี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

1,250,000 

      613. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านท่าพระ หมู่ที่ 10 ต าบลท่าพระ - ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 208 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      614. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  บ้านโคกส าราญ หมู่ที่ 1,11 ต าบลโคกส าราญ 
อ าเภอบ้านแฮด - อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      615. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดง หมู่ที6่ ต าบลโคกส าราญ - ทางหลวงชนบท 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      616. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองมะเขือ หมู่ที ่2 ต าบลโคกส าราญ - ทาง
หลวงชนบท อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 
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      617. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 5 ต าบลโคกส าราญ - ทาง
หลวงชนบท อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      618. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที ่8 ต าบลโคกส าราญ อ าเภอ
บ้านแฮด - อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      619. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบัว - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      620. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบัว - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      621. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  บ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบัว - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข ขก 4019 อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      622. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบัว - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      623. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 ต าบลหนองบัว - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข ขก 4019 อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      624. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ต าบลหนองบัว - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข ขก 4019 อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      625. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดอนหัน  หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านฝาง - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      626. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านฝาง - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      627. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านฝาง - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      628. ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อกศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 498,900 
      629. ค่าปรับปรุงถนนลูกรังสาย บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 - บ้านโคกส ีหมู่ที่ 5 ต าบลบ้านฝาง - ทางหลวง

ชนบทสาย ขก 2017 อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
500,000 

      630. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล เมตรสายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ต าบลขนวน - เชื่อมต่อ
ถนนลาดยางสายบ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า - อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000 

      631. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองสองห้อง(ทช.5012) หมู่ที่ 7 ต าบลเขาสวนกวาง - ต าบลดงเมือง
แอม อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      632. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาง้ิว หมู่ที่ 1 ต าบลนาง้ิว - บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ต าบลนาง้ิว อ าเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      633. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง - ต าบลศรีสุข
ส าราญ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      634. ค่าปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองแวงประชา หมู่ที่ 13 ต าบลดงเมืองแอม อ าเภอเขาสวนกวาง - 
บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      635. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านค าสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ต าบลดงเมืองแอม - ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      636. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ต าบลดงเมืองแอม อ าเภอเขาสวนกวาง - ต าบลศรีสุข
ส าราญ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 
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      637. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 14 ต าบลดงเมืองแอม อ าเภอเขาสวนกวาง - ต าบลศรีสุข
ส าราญ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      638. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง - 
ต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี

499,000 

      639. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านปุาหวายนั่ง หมู่ที่ 4 ต าบลเขาสวนกวาง - ทางหลวงหมายเลข 
4049 อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

409,000 

      640. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 เทศบาลต าบลเขาสวนกวาง - บ้านทางพาด ต าบล
เขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      641. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายเทศบาลต าบลเขาสวนกวาง - บ้านนาค้อ หมู่ที่ 6 ต าบลเขาสวนกวาง 
อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

303,000 

      642. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ต าบลศิลา - ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      643. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ต าบลแดงใหญ่ - บ้านโนน
เรือง หมู่ที่ 18 ต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมือง    จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      644. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที ่10,13 ต าบลหนองตูม - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      645. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 อ าเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      646. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ต าบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      647. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองแสง หมู่ที ่12,17 ต าบลพระลับ - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      648. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      649. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต  สาย ขก ถ 10036 บ้านแฮด - บ้านโคกก่อง อ าเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      650. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10068 บ้านสาวะถี - บ้านง้ิว อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      651. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดอนดู่เมืองใหม ่หมู่ที่ 15 ต าบลพระลับ - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      652. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านเป็ด - ถนนเหล่า
นาดี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      653. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10010 บ้านหว้าโง๊ะ - บ้านดงน้อย 
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

1,996,000 

      654. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10012 บ้านดอนโมง - บ้านโนนฆ้อง 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

1,996,000 

      655. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านพระคือ  หมู่ที่ 16 ต าบลพระลับ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 
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      656. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านไผ่ - บ้านหนองแวง
ไร่ หมู่ที่ 1 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      657. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 - บ้านกอบง หมู่ที่ 11 ต าบลบ้าน
ไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ - อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      658. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองตูม - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      659. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ต าบลหนองตูม - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2183  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      660. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านเลิง หมู่ที่ 8 ต าบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      661. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองกระหนวน หมู่ที ่4 ต าบลโนนสมบูรณ์ - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      662. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ต าบลโนนสมบูรณ์ - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      663. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที ่1 ต าบลโนนสมบูรณ์ - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      664. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโนนทัน  หมู่ที่ 8 ต าบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวัง
หว้า หมู่ที่ 8,11 ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      665. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10032 บ้านหนองผือ - บ้านหัวช้าง 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      666. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที ่9 ต าบลดอนหัน - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 208 อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      667. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 ต าบลดอนหัน - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 208 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      668. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ต าบลดอนหัน - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 208 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      669. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 ต าบลดอนหัน - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 208 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      670. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโนนตุ่น  หมู่ที่ 7 ต าบลดอนหัน - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 208 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      671. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 19 ต าบลท่าพระ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 208 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      672. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง - 
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      673. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที ่8,12,17,21 ต าบลท่าพระ 
อ าเภอเมือง - ต าบลโนนสมบูรณ ์   อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      674. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลพระลับ  - ทางหลวง
ชนบท อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 
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      675. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10066 บ้านลาดนาเพียง - บ้านหนอง
เซียงซุย – ทางหลวงชนบท    อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      676. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านหว้า - ถนนเหล่านาดี 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      677. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที ่2 ต าบลกุดน้ าใส - ต าบล
สะอาด อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

1,949,000 

      678. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านกุดน้ าใส หมู่ที่ 1 ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง - 
ทางหลวง 2109 จังหวัดขอนแก่น 

1,944,000 

      679. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านละว้า หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ - 
บ้านโคกส าราญ หมู่ที่ 1 ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

2,000,000 

      680.  ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10040 บ้านบ่อแก - บ้านพระบุ อ าเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น 

5,724,000 

      681. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 230 - บ้านพรสวรรค์ 
หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

2,000,000 

      682. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขก ถ 10012 (บ้านดอนโมง - บ้านโนนฆ้อง) ช่วงสาม
แยกซุ้มเฉลิมพระเกียรติบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 - สามแยกนกกระยางขาว ต าบลบ้านผือ - เชื่อมทาง
หลวงชนบท ขก 2079 ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

1,871,000 

      683. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงเรือใหญ่ หมู่ที่ 10 -   บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 ต าบลโคกสี 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183   อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

2,500,000 

      684. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 ต าบลแวงน้อย - บ้านหนองแวง
ห้วยทราย หมู่ที่ 2 ต าบลละหานนา  อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

3,000,000 

      685. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 - บ้านสงแดง  
หมู่ที่ 4 - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

1,998,000 

      686. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ต าบลดอนดู่ อ าเภอ
หนองสองห้อง – บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000 

      687. ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอลฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ต าบลโจดหนองแก - 
บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

3,938,000 

      688. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10061 บ้านม่วง - บ้านสาวะถี อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

2,105,000 

      689. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 ต าบลบ้านค้อ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

1,260,000 

      690. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10009 สายบ้านหนองแก - บ้านนา
ชุมแสง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      691. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านผือ หมู่ที่ 1,2 ต าบลพระลับ – ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      692. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านส าโรง หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง - 
บ้านกุดทิง หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านโนน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      693. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยโจด หมู่ที ่3 ต าบลห้วยโจด อ าเภอกระนวน - 
บ้านคอกคี หมู่ที่ 10 ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

484,000 
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      694. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดทิง หมู่ที่ 4, บ้านโนน หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านโนน 
อ าเภอซ าสูง - ต าบลหนองตูม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

489,000 

      695. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนน หมู่ท่ี 1 ต าบลบ้านโนน - ต าบลคูค า อ าเภอซ า
สูง จังหวัดขอนแก่น 

486,000 

      696. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 ต าบลหนองตูม - ต าบลโคก
สี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

489,000 

      697. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคูคลอง หมู่ที่ 7 ต าบลคูค า - ต าบลกระนวน 
อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

489,000 

      698. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านคูค า หมู่ที่ 2 ต าบลคูค า - ต าบลบ้านโนน อ าเภอ
ซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

481,000 

      699. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดทิง หมู่ที่ 4   ต าบลบ้านโนน อ าเภอซ าสูง - 
ต าบลหนองตูม อ าเภอมือง จังหวัดขอนแก่น 

484,000 

      700. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านส าโรง หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง - 
ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      701. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านค าม่วม หมู่ที่ 11 ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอน้ าพอง - 
ต าบลห้วยโจด อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      702. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ต าบลบัวใหญ่ - ต าบลบ้านขาม 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      703. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านขนวน หมู่ที่ 1 ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า - 
ต าบลดินด า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

423,000 

      704. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองนาค า หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านโคก - ต าบลขนวน 
อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

400,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 402,020,900 
รวมงบลงทุน 402,020,900 
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 402,020,900 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 470,961,400 
แผนงานการเกษตร   
งานส่งเสริมการเกษตร   
  งบด าเนินงาน   
  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ   
      1. ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 อ าเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น 700,000 
      2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจ พอเพียง 9,400,000 
รวมค่าใช้สอย 10,100,000 
รวมงบด าเนินงาน 10,100,000 
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 10,100,000 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้   
  งบด าเนินงาน   
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  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ   
      1. ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น 
300,000 

      2. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี

400,000 

      3. ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างฝายเสริมสร้างระบบนิเวสน์ต้นน้ าและฝายหินหิ้งแบบประชาอาสา 
(Check Dam) 

1,300,000 

รวมค่าใช้สอย 2,000,000 
รวมงบด าเนินงาน 2,000,000 
  งบลงทุน   
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
  1 1 1. ค่าขุดลอกล าห้วยยาง ช่วงบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ต าบลดอนดู ่อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น - เขตอ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย ์
500,000 

  2 2 2. ค่าขุดลอกหนองท าเล ช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู่ - เขตต าบลคึมชาด อ าเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

  3 3 3. ค่าขุดลอกล าห้วยโปุงแดง ช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู ่- เขตต าบลหนองไผ่ล้อม 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

  4 4 4. ค่าขุดลอกล าห้วยนานาชาติ ช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู ่- เขตต าบลคึมชาด อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

  5 5 5. ค่าขุดลอกล าห้วยหนองเปล่ง ช่วงบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ 3 ต าบลตะกั่วปุา อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น - เขตอ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน ์จังหวัดบุรีรัมย ์

500,000 

  6 6 6. ค่าขุดลอกล าห้วยกระดิ่ง (ตอนกลาง) ช่วงบ้านหนองชุมพล หมู่ที่ 8 ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสอง
ห้อง - เขตติดต่อต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

  7 7 7. ค่าขุดลอกล าห้วยโนนตาล ช่วงบ้านโนนตาล หมู่ที่ 9 ต าบลตะกั่วปุา - เขตต าบลหนองไผ่ล้อม 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

  8 8 8. ค่าขุดลอกล าห้วยโคกภูดิน ช่วงบ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 ต าบลดอนดู่ - เขตต าบลหนองไผ่ล้อม 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

  9 9 9. ค่าขุดลอกหนองปุาช้าน้อย บ้านง้ิว หมู่ที่ 19 ต าบลสาวะถี - เขตต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

475,000 

      10. ค่าขุดลอกล าห้วยฉายหนัง บ้านโคกปุากุง หมู่ที่ 1 ต าบลสีชมพู - ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      11. ค่าขุดลอกหน้าฝายล าห้วยทุ่งบ่อ ช่วงบ้านหนองแวงตอตั้ง หมู่ที ่4 ต าบลคึมชาด -  เขตต าบล
ส าโรง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      12. ค่าขุดลอกหน้าฝายล าห้วยทุ่งบ่อ ช่วงบ้านหนองชุมพล หมู่ที่ 8 ต าบลคึมชาด -  เขตต าบลส าโรง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      13. ค่าขุดลอกหน้าฝายล าห้วยเสือเต้น ช่วงบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลดงเค็ง -  เขตต าบลหนองสอง
ห้อง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 
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      14. ค่าขุดลอกล าห้วยหมากหมูบ ช่วงบ้านส าโรงเหนือ หมู่ที่ 6 ต าบลส าโรง -  เขตต าบลวังหิน อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

442,000 

      15. ค่าขุดลอกล าห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ต าบลดอนดั่ง -  เขตต าบลหนองสองห้อง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      16. ค่าขุดลอกล าห้วยกุดโด ช่วงบ้านโนนแต้ หมู่ท่ี 5 ต าบลโนนธาต ุอ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น - อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

500,000 

      17. ค่าขุดลอกล าห้วยมะเฟือง ช่วงบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 6 ต าบลหนองสองห้อง -  เขตต าบลดงเค็ง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      18. ค่าขุดลอกล าห้วยล าดวน ช่วงบ้านกุดรัง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองสองห้อง - เขตเทศบาลต าบลหนอง
สองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      19. ค่าขุดลอกล าห้วยวังเหลี่ยม ช่วงบ้านกุดรัง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองสองห้อง - เขตเทศบาลต าบล
หนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      20. ค่าขุดลอกล าห้วยหินลาด(ตอนกลาง) ช่วงบ้านนาดี หมู่ท่ี 8 ต าบลส าโรง - เขตต าบลวังหิน อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      21. ค่าขุดลอกล าห้วยหินลาด(ตอนล่าง) ช่วงบ้านนาดี หมู่ท่ี 8 ต าบลส าโรง -  เขตต าบลวังหิน อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      22. ค่าขุดลอกล าห้วยอีเฒ่า(ตอนกลาง) ช่วงบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 16 ต าบลหนองสองห้อง -  เขต
ต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      23. ค่าขุดลอกล าห้วยอีเฒ่า(ตอนล่าง) ช่วงบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 16 ต าบลหนองสองห้อง -  เขต
เทศบาลต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      24. ค่าขุดลอกล าห้วยวังไม้แดง(ตอนล่าง) ช่วงบ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเม็ก -  เขตต าบลคึ
มชาด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      25. ค่าขุดลอกล าห้วยล าดวน ช่วงบ้านคึมชาด หมู่ที่ 1 ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง -  เขต
อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      26. ค่าขุดลอกล าห้วยกระดิ่ง ช่วงบ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลคึมชาด - เขตต าบลหนองเม็ก อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      27. ค่าขุดลอกล าห้วยนาแค ช่วงบ้านห้วยละเลิง หมู่ที่ 6 ต าบลดงเด็ง -  เขตต าบลหนองสองห้อง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

195,000 

      28. ค่าขุดสระน้ าขนาดเล็กในเขตอ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 495,000 
      29. ค่าขุดลอกล าห้วยหนองตะไก้ ช่วงบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ต าบลโคกสง่า - บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ต าบล

ลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
499,000 

      30. ค่าขุดลอกล าห้วยโจด ช่วงบ้านโสกขามน้อย หมู่ท่ี 7 ต าบลโสกนกเต็น - ต าบลโจดหนองแก 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

233,000 

      31. ค่าขุดลอกล าห้วยขามเรียน บ้านขามเรียน หมู่ท่ี 12 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ - บ้านเปือย
ใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลเปือยใหญ ่อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      32. ค่าขุดลอกล าห้วยบ่า บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ - บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 
2 ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      33. ค่าขุดลอกล าห้วยทรายขาว บ้านวังมน หมู่ที่ 2 ต าบลสีชมพ ูอ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น – 
บ้านโนนข่า หมู่ที่ 7 ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

499,000 
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      34. ค่าขุดลอกล าห้วยทรายขาว บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ต าบลสีชมพู – บ้านปากห้วยฝาง หมู่ 3 ต าบลวัง
เพิ่ม อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      35. ค่าขุดลอกล าห้วยฉายหนัง บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 5 ต าบลสีชมพ ูอ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น – 
บ้านแก หมู่ที่ 6 ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

499,000 

      36. ค่าขุดลอกล าห้วยน้อย บ้านห้วยสายหนัง หมู่ที่ 6 ต าบลสีชมพ ูอ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น – 
บ้านแก หมู่ที่ 6 ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

499,000 

      37. ค่าขุดลอกล าห้วยบุ่งโคก บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 14 ต าบลศรีสุข – บ้านบุ่งเม่น หมู่ที่ 2 ต าบลวังเพิ่ม 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      38. ค่าขุดลอกล าห้วยฉายหนัง บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 7 ต าบลสีชมพ ูอ าเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น – บ้านแก หมู่ที่ 6 ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

499,000 

      39. ค่าขุดลอกล าห้วยหลัว บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ต าบลสีชมพ ูอ าเภอสีชมพ ู จังหวัดขอนแก่น - บ้านแก 
หมู่ที่ 6 ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

499,000 

      40. ค่าขุดลอกล าห้วยโกธา บ้านนายม หมู่ที่ 5 ต าบลวังเพิ่ม – บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ต าบลสีชมพู 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      41. ค่าขุดลอกล าห้วยบง ตอนล่าง (กุดย่าส่วย) บ้านโนนอุดม หมู่ที ่11 ต าบลศรีสุข – บ้านหาด
สวรรค์ หมู่ที่ 13 ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      42. ค่าขุดลอกล าห้วยหลัว บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 14 ต าบลวังเพิ่ม – บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ต าบลดงลาน 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      43. ค่าขุดลอกล าห้วยหลัว บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 14 ต าบลวังเพิ่ม – บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ต าบลสีชมพู 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      44. ค่าขุดลอกล าห้วยร่องลิ้นคา บ้านลอมไผ่ หมู่ที่ 2 ต าบลศรีสุข – บ้านบุ่งเม่น หมู่ที่ 2 ต าบลวังเพิ่ม 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      45. ค่าขุดลอกล าห้วยโสกรัง ตอนล่าง บ้านโสกรัง หมู่ที่ 3 ต าบลศรีสุข – บ้านบุ่งเม่น หมู่ที่ 2 ต าบล
วังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      46. ค่าขุดลอกล าห้วยบง ตอนบน บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ต าบลศรีสุข – บ้านเบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ต าบล
บ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      47. ค่าขุดลอกล าห้วยบุ่งเม่น บ้านบุ่งเม่น หมู่ที่ 2 ต าบลวังเพิ่ม - บ้านวังมน หมู่ที่ 2 ต าบลศรีสุข 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      48. ค่าขุดลอกล าห้วยโสกหาด ตอนบน บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ต าบลวังเพิ่ม – บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 
ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      49. ค่าขุดลอกล าห้วยร่องกลาง บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 ต าบลศรีสุข – บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ต าบลวัง
เพิ่ม อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      50. ค่าขุดคลองส่งน้ าสู่แหล่งเกษตรจากล าห้วยสองคอนสู่อ่างเก็บน้ าส ารอง บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 ต าบล
โนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      51. ค่าขุดลอกหนองสาธารณะ บ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 302,000 
      52. ค่าขุดลอกล าห้วยหมานิล บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ต าบลโนนสะอาด - บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 

ต าบลใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 
500,000 

      53. ค่าขุดลอกล าห้วยสองคอน บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 ต าบลโนนทอง - บ้านโสกไผ่ หมู่ที่ 6 ต าบลใหม่นา
เพียง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 
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      54. ค่าขุดลอกล าห้วยบง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ต าบลโนนสะอาด - บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ต าบล
ใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      55. ค่าขุดลอกล าห้วยหินลาด ช่วงบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 ต าบลละหานนา-เขตต าบลท่านางแนว อ าเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      56. ค่าขุดลอกล าห้วยเขวาน้อย ช่วงบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ต าบลท่าวัด-เขตต าบลทางขวาง อ าเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      57. ค่าขุดลอกล าห้วยหลุ่งจาน ช่วงบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น-เขตอ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

500,000 

      58. ค่าขุดลอกล าห้วยส้มปล่อย ช่วงบ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 7 ต าบลท่าวัด-เขตบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 
ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      59. ค่าขุดลอกล าห้วยโสกแร่ ช่วงบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต าบลโคกสง่า อ าเภอพล-เขตต าบลทางขวาง 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      60. ค่าขุดลอกล าห้วยยางบง ช่วงบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ต าบลท่านางแนว-แม่น้ าชี อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      61. ค่าขุดลอกล าห้วยโสกแร่ ช่วงบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ต าบลโคกสง่า อ าเภอพล    - เขตบ้านโนน
ขี้เหล็ก หมู่ที ่11 ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      62. ค่าขุดลอกล าห้วยหิน ช่วงบ้านหนองคูรอง หมู่ที่ 7 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล - บ้านหนองหอย 
หมู่ที่ 7 ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      63. ค่าขุดลอกล าห้วยนาโน ช่วงบ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ต าบลนาข่า - ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      64. ค่าขุดลอกล าห้วยนาโน ช่วงบ้านหนองต่อ หมู่ท่ี 3 ต าบลนาข่า - ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      65. ค่าขุดลอกล าห้วยเกิ้งต่างคา ช่วงบ้านหวายหลึม หมู่ที่ 10 ต าบลนาข่า - ต าบลนางาม อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      66. ค่าขุดลอกล าห้วยเดื่อ ช่วงบ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ต าบลหนองแปน - ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      67. ค่าขุดลอกล าห้วยยาง ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ต าบลนางาม - ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      68. ค่าขุดลอกล าห้วยนกเอี้ยง บ้านนาข่า หมู่ที่ 7 ต าบลนาข่า - บ้านบัว ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      69. ค่าขุดลอกล าห้วยบุหรี่ บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ต าบลโพนเพ็ก - ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2) 

350,000 

      70. ค่าขุดลอกล าห้วยค าน้อย ช่วงบ้านค าน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลปุา
มะนาว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      71. ค่าขุดลอกหนองโพธิ์ บ้านหนองโพธิ์  หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 500,000 
      72. ค่าขุดสระน้ าขนาดเล็กในเขตอ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 490,000 
      73. ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยแฝก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ต าบลปอแดง และต าบลบ้านแท่น อ าเภอ

ชนบท จังหวัดขอนแก่น 
480,000 
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      74. ค่าขุดลอกหนองสระบัว บ้านร่องดูก หมู่ที่ 5 ต าบลกุดเพียขอม และต าบลห้วยแก อ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      75. ค่าขุดสระน้ าขนาดเล็กในเขตอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 495,000 
      76. ค่าขุดลอกหนองกุดดิ่ง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยเตย และต าบลค าแมด อ าเภอซ าสูง จังหวัด

ขอนแก่น 
380,000 

      77. ค่าขุดลอกล าห้วยกุดเวียน บ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ต าบลโพธิ์ไชย และต าบลบ้านโคก อ าเภอโคก
โพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      78. ค่าขุดลอกหนองประปา บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ต าบลโพธิ์ไชย และต าบลบ้านโคก อ าเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      79. ค่าขุดลอกหนองกุดตาบอด บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ต าบลโพธิ์ไชย และต าบลบ้านโคก อ าเภอโคก
โพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      80. ค่าขุดลอกหนองโพนงาม บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ต าบลโพธิ์ไชย และต าบลบ้านโคก อ าเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      81. ค่าขุดลอกหนองบักสา บ้านมูลนาค หมู่ที่ 7 ต าบลโพธิ์ไชย และต าบลบ้านโคก อ าเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      82. ค่าขุดลอกล าห้วยม่วง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองแซง - ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      83. ค่าขุดลอกล าห้วยภูเหล็ก บ้านขามปูอม หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด - อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      84. ค่าขุดลอกล าห้วยชัน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ต าบลโนนสมบูรณ์ - ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      85. ค่าขุดลอกล าห้วยสะอะ บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสมบูรณ์ - ต าบลบ้านแฮด อ าเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      86. ค่าขุดลอกล าห้วยสะอะ บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านแฮด - เขตเทศบาลต าบลวังสวรรค์ 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      87. ค่าขุดลอกหน้าฝายห้วยหนองแสง ช่วงบ้านโนนท่อน หมู่ที่ 4 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง - 
เขตต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      88. ค่าขุดลอกล าห้วยหินลาด ช่วงบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 5 ต าบลขามปูอม อ าเภอเปือยน้อย - เขต
ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      89. ค่าขุดลอกล าห้วยล าพังชู ช่วงบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 ต าบลดอนดู ่อ าเภอหนองสองห้อง - เขตต าบล
สระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      90. ค่าขุดลอกล าห้วยหนองแดง(ตอนล่าง) ช่วงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสอง
ห้อง - เขตต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      91. ค่าขุดลอกล าห้วยหนองแสง ช่วงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ต าบลดอนดู ่อ าเภอหนองสองห้อง - เขต
ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      92. ค่าขุดลอกล าห้วยล าพังชู ช่วงบ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 4 ต าบลเปือยน้อย - เขตเทศบาลต าบลเปือย
น้อย อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      93. ค่าขุดลอกล าห้วยหญ้าคา ช่วงบ้านวังแสง หมู่ที่ 15 ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ - เขตต าบล
ขามปูอม อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 
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      94. ค่าขุดลอกล าห้วยโคกโนนตาล ช่วงบ้านโนนตาล หมู่ที่ 9 ต าบลตะกั่วปุา - เขตต าบลหนองไผ่ล้อม 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      95. ค่าขุดลอกล าห้วยโกรก ช่วงบ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2 ต าบลตะกั่วปุา - เขตต าบลดงเค็ง อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      96. ค่าขุดลอกล าห้วยหนองเพ็ก ช่วงบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ 3 ต าบลตะกั่วปุา อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น - เขตอ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน ์จังหวัดบุรีรัมย ์

499,000 

      97. ค่าขุดลอกล าห้วยหนองโน ช่วงบ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ต าบลลอมคอม - เขตบ้านหนองแวง
นอก หมู่ที่ 2 ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      98. ค่าขุดลอกล าห้วยไร่ (ตอนล่าง) ช่วงบ้านดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น - เขตต าบลปอพาน อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

499,000 

      99. ค่าขุดลอกล าห้วยหาด ช่วงบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ต าบลดอนดู ่อ าเภอหนองสองห้อง - เขต
ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      100. ค่าขุดลอกหน้าฝายล าห้วยพระเนาว์ บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี - 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      101. ค่าขุดลอกหน้าฝายล าห้วยซับม่วง บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ต าบลค าแคน - ต าบลท่าศาลา อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      102. ค่าขุดลอกหน้าฝายล าห้วยหนองแปน บ้านหนองต่อ หมู่ท่ี 3 ต าบลนาข่า - ต าบลค าแคน อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      103. ค่าขุดลอกหน้าฝายล าห้วยเตย บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ต าบลโพนเพ็ก - อ่างเก็บน้ าบ้านแจ้ง 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      104. ค่าขุดลอกล าห้วยท่าน้ ากิน บ้านนาฮี หมู่ที่ 6 ต าบลโพนเพ็ก - ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      105. ค่าขุดลอกล าห้วยพ่อเทิง บ้านขามปูอม หมู่ที่ 10 ต าบลโพนเพ็ก - ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      106. ค่าขุดลอกล าห้วยหนองโดน บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ต าบลโพนเพ็ก - ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      107. ค่าขุดลอกล าห้วยน้อย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 ต าบลโพนเพ็ก - ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      108. ค่าขุดลอกล าห้วยสะพานขามปูอม บ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 ต าบลโพนเพ็ก - ต าบลท่าศาลา อ าเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      109. ค่าขุดลอกล าห้วยมะรึคึกคะ บ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 ต าบลโพนเพ็ก - ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      110. ค่าขุดลอกล าห้วยกระจาย ช่วงบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 ต าบลวังหิน - เขตต าบลส าโรง อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      111. ค่าขุดลอกล าห้วยตาหยั่ง(ตอนกลาง) ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ต าบลโนนธาตุ - เขตต าบลหันโจด 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      112. ค่าขุดลอกล าห้วยตาหยั่ง(ตอนล่าง) ช่วงบ้านโนนแต้ หมู่ท่ี 5 ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

499,000 
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      113. ค่าขุดลอกล าห้วยหนองแสง(ตอนล่าง) ช่วงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ต าบลดอนดู่ - เขตต าบลคึ
มชาด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      114. ค่าขุดลอกล าห้วยวังไม้แดง (ตอนบน) ช่วงบ้านหนองสรวง หมู่ที ่12 ต าบลหนองเม็ก - เขต
ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

315,000 

      115. ค่าขุดลอกล าห้วยนาคจาม ช่วงบ้านหนองขาม หมู่ที่ 14 ต าบลหนองสองห้อง - เขตต าบลดงเค็ง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      116. ค่าขุดลอกล าห้วยอีหลอด ช่วงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง - 
เขตต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      117. ค่าขุดลอกล าห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านหนองเสี้ยว หมู่ท่ี 7 ต าบลวังหิน อ าเภอหนองสองห้อง  - เขต
ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

442,000 

      118. ค่าขุดลอกล าห้วยวังน้ ากิน ช่วงบ้านหนองเสี้ยว หมู่ท่ี 7 ต าบลวังหิน - เขตต าบลส าโรง อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      119. ค่าขุดลอกล าห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 1 ต าบลหนองเม็ก - เขตต าบลหันโจด 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      120. ค่าขุดลอกหนองฝายใหม่ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ต าบลคึมชาด - เขตต าบลหนองเม็ก อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      121. ค่าขุดลอกหนองน้ ากิน ช่วงบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง - เขต
ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      122. ค่าขุดลอกหน้าฝายชลประทานล าห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 6 ต าบลหนองเม็ก - 
เขตต าบลหันโจด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      123. ค่าขุดลอกหนองปูุตา บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 373,000 
      124. ค่าขุดลอกล าห้วยแอก(ตอนกลาง) ช่วงบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ต าบลโจดหนองแก - เขตต าบล

โสกนกเต็น อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
500,000 

      125. ค่าขุดลอกล าห้วยวังแสง ช่วงบ้านปุาพร้าว หมู่ที่ 6 ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น - เขตอ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

499,000 

      126. ค่าขุดลอกล าห้วยโจด ช่วงบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ต าบลโนนข่า - บ้านหนองปุาพร้าว หมู่ที่ 12 
ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      127. ค่าขุดลอกล าห้วยหญ้าไทร ช่วงบ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ต าบลลอมคอม - บ้านหนองแวงใน 
หมู่ที่ 9 ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      128. ค่าขุดลอกล าห้วยเสียว ช่วงบ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองพล อ าเภอพล - เขตต าบลหันโจด 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      129. ค่าขุดลอกล าห้วยม่วง ช่วงบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ต าบลโสกนกเต็น - เขตต าบลเมืองพล อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      130. ค่าขุดลอกล าห้วยโคกเติ้น ช่วงบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ต าบลหนองไผ่ล้อม - เขตเทศบาล
ต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      131. ค่าขุดลอกล าห้วยโคกโปุงแดง ช่วงบ้านสวอง หมู่ที่ 4 ต าบลหนองไผ่ล้อม - เขตบ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      132. ค่าขุดลอกล าห้วยโคกเตี้ย ช่วงบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 9 ต าบลหนองไผ่ล้อม - เขตเทศบาล
ต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 
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      133. ค่าขุดลอกล าห้วยโคกบากะสัง ช่วงบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ต าบลดอนดั่ง - เขตต าบลดอนดู่ 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      134. ค่าขุดลอกล าห้วยรวงน้อย ช่วงบ้านละหานนา หมู่ที่ 1 ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น - แม่น้ าชี 

500,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 65,380,000 
รวมงบลงทุน 65,380,000 
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้ 67,380,000 
รวมแผนงานการเกษตร 77,480,000 
แผนงานงบกลาง   
งบกลาง   
  งบกลาง   
  งบกลาง   
    ค่าช าระหนี้เงินต้น 96,700,200 
    ค่าช าระดอกเบี้ย 11,550,000 
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 4,988,000 
    เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น 19,000,000 
    ส ารองจ่าย 50,000,000 
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน   
      1. เงินค่าบ ารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 1,000,000 
      2. เงินทุนการศึกษา 1,000,000 
      3. ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ปุวยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 500,000 
      4. เงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพภายในเขตพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น 2,000,000 
    เงินช่วยพิเศษ 400,000 
    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 11,441,400 
    เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ชคบ.) 600,000 
    เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 2,000,000 
    เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 6,752,000 
    เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) 93,700 
รวมงบกลาง 208,025,300 
รวมงบกลาง 208,025,300 
รวมงบกลาง 208,025,300 
รวมแผนงานงบกลาง 208,025,300 
รวมทุกแผนงาน 1,986,964,100 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
อําเภอเมืองขอนแกนจังหวัดขอนแกน 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 590,738,900 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 171,859,500 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 76,991,100 บาท 

  
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 13,509,800 บาท 

  
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,766,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนและ 

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (สํานักปลัดฯ) 
      

  
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 390,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง สําหรับนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกนและรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
(สํานักปลัดฯ) 

      

  
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 390,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษ สําหรับนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกนและรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (สํานักปลัดฯ) 
      

  
เงินเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 899,600 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนสําหรับเลขานุการนายกฯ และท่ีปรึกษานายก 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (สํานักปลัดฯ) 
      

  
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,064,200 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประธานสภา, รองประธานสภาองคการบริหาร 

สวนจังหวัดขอนแกน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
(กองกิจการสภาฯ) 

      

  
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 63,481,300 บาท 

  
เงินเดือนขาราชการ จํานวน 39,700,000 บาท 

 
  

 เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแก ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนรองปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และขาราชการสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน รวมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของขาราชการ แยกเปน 

สํานักปลัดฯ จํานวน 14,300,000 บาท 
กองกิจการสภาฯ จํานวน 5,100,000 บาท 
กองกิจการขนสง จํานวน 8,600,000 บาท 
กองการเจาหนาท่ี จํานวน 9,800,000 บาท 
หนวยตรวจสอบภายใน   จํานวน 1,900,000 บาท 
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เงินเพ่ิมตางๆ ของขาราชการ จํานวน 1,146,800 บาท 

    

 เพ่ือจายใหแกขาราชการท่ีไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ท่ีไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงท่ีไดรับอยูเดิม คาตอบแทนเปนรายเดือนของ
ขาราชการซ่ึงไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมาย แตไดรับเงิน
คาตอบแทนเปนรายเดือนและเงินเพ่ิมตางๆ ของขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับ
ตามท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนดไว แยกเปน 

สํานักปลัดฯ จํานวน 620,000 บาท 
กองกิจการสภาฯ จํานวน 67,200 บาท 
กองกิจการขนสง จํานวน 67,200 บาท 
กองการเจาหนาท่ี จํานวน 338,400 บาท 
หนวยตรวจสอบภายใน   จํานวน 54,000 บาท 

 

      

  
เงินประจําตําแหนง จํานวน 1,008,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ผูอํานวยการกอง
ระดับ 8 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และขาราชการท่ีมี
สิทธิไดรับตามท่ีมีระเบียบและกฎหมายกําหนดไว แยกเปน 

สํานักปลัดฯ จํานวน 595,200 บาท 
กองกิจการสภาฯ จํานวน 121,200 บาท 
กองกิจการขนสง จํานวน 103,200 บาท 
กองการเจาหนาท่ี จํานวน 188,400 บาท 

 

      

  
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 1,442,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินคาจาง รวมท้ังเงินปรบัปรุงคาจางประจําของลูกจางประจํา
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน แยกเปน 

สํานักปลัดฯ จํานวน 935,000 บาท 
กองกิจการสภาฯ จํานวน 250,000 บาท 
กองกิจการขนสง จํานวน 257,000 บาท  

      

  
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 19,184,500 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จาง ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและผูเชี่ยวชาญ แยกเปน 
 

สํานักปลัดฯ จํานวน 8,880,000 บาท 
กองกิจการสภาฯ จํานวน 1,383,000 บาท 
กองกิจการขนสง จํานวน 5,550,000 บาท 
กองการเจาหนาท่ี จํานวน 2,500,000 บาท 
หนวยตรวจสอบภายใน   จํานวน 400,000 บาท 
ครูอาสาพัฒนากีฬา      จํานวน 471,500 บาท 
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เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 1,000,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมตางๆ ท่ีมีสิทธิไดรับ
ตามท่ีมีกฎหมายและระเบียบกําหนดไวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  
แยกเปน 

สํานักปลัดฯ จํานวน 585,000 บาท 
กองกิจการสภาฯ จํานวน 75,000 บาท 
กองกิจการขนสง จํานวน 250,000 บาท 
กองการเจาหนาท่ี จํานวน 60,000 บาท 
หนวยตรวจสอบภายใน   จํานวน 30,000 บาท  

      

 
งบดําเนินงาน รวม 92,806,900 บาท 

  
คาตอบแทน รวม 33,074,900 บาท 

  
 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,610,000 บาท 

    

 ตั้งไวเพ่ือจายเปน 
1) คาตอบแทนนักเรียนนักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน  
(สํานักปลัดฯ) จํานวน 300,000 บาท 
2) คาตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขาราชการ 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (กองการเจาหนาท่ี) 
จํานวน 190,000 บาท 
3) คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (กองการเจาหนาท่ี)  
จํานวน 20,000 บาท 
4) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณี 
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สาํหรับขาราชการลูกจางประจํา  
พนักงานจาง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(กองการเจาหนาท่ี )จํานวน 30,000,000 บาท 
5) คาตอบแทนการตรวจประเมินผลงานของขาราชการครู 
 (กองการเจาหนาท่ี) จํานวน 100,000 บาท 

      

  
คาเบ้ียประชุม จํานวน 110,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนและคณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนตามท่ีมี
ระเบียบและกฎหมายกําหนดไว (กองกิจการสภาฯ) 

      

  
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 548,000 บาท 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีท่ีมีงาน
เร งดวนตองรีบดําเนินการให เสร็จทันตามกําหนดใหแกขาราชการ    
ลูกจางประจําและพนักงานจาง แยกเปน 

สํานักปลัดฯ จํานวน 300,000 บาท 
กองกิจการสภาฯ จํานวน 58,000 บาท 
กองกิจการขนสง จํานวน 45,000 บาท 
กองการเจาหนาท่ี จํานวน 85,000 บาท 
หนวยตรวจสอบภายใน   จํานวน 60,000 บาท  
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คาเชาบาน จํานวน 1,242,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานของขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับเงินตามระเบียบ 
และกฎหมายกําหนดไว แยกเปน 

สํานักปลัดฯ จํานวน 450,000 บาท 
กองกิจการสภาฯ จํานวน 192,000 บาท 
กองกิจการขนสง จํานวน 280,000 บาท 
กองการเจาหนาท่ี จํานวน 240,000 บาท 
หนวยตรวจสอบภายใน   จํานวน 80,000 บาท 

 

     

  
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 564,900 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการและลูกจางประจําท่ีมี
สิทธิไดรับเงินตามระเบียบและกฎหมายกําหนดไว แยกเปน 

สํานักปลัดฯ จํานวน 150,000 บาท 
กองกิจการสภาฯ จํานวน 78,000 บาท 
กองกิจการขนสง จํานวน 134,200 บาท 
กองการเจาหนาท่ี จํานวน 192,700 บาท 
หนวยตรวจสอบภายใน   จํานวน 10,000 บาท 

 

     

  
คาใชสอย รวม 52,587,000 บาท 

  
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ รวม 7,340,000 บาท 

  1. คาจางเหมาบริการ  จํานวน 5,510,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ท่ีเปนกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน เชน จางเหมาบริการเจาหนาท่ีชวยงานในฝายตางๆ คาจางเหมา
พนักงานทําความสะอาด สํานักงาน อาคาร สนามกีฬาจังหวัด คาจางเหมางาน
รักษาความปลอดภัย จางเหมางานถายเอกสารกําจัดปลวก กําจัดสิ่งปฏิกูล
ตางๆ ฯลฯ  แยกเปน 

สํานักปลัดฯ จํานวน 3,090,000 บาท 
กองกิจการสภาฯ จํานวน 450,000 บาท 
กองกิจการขนสง จํานวน 10,000 บาท 
กองการเจาหนาท่ี จํานวน 1,760,000 บาท 
หนวยตรวจสอบภายใน   จํานวน 200,000 บาท 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  2. คาธรรมเนียมตางๆ  จํานวน 200,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ (สํานักปลัดฯ)     
  3. คาหนังสือพิมพและวารสาร  จํานวน 80,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาหนังสือพิมพและวารสาร (สํานักปลัดฯ)    
  4. คาโฆษณาและเผยแพร  จํานวน 1,500,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร (สํานักปลัดฯ)     

  
5. คาใชจายในการปรับปรุงระบบฐานขอมูลบุคคลขององคการบริหารสวน 
    จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 50,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรบัปรุงระบบฐานขอมูลบุคคลขององคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน (กองการเจาหนาท่ี) 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,500,000 บาท 

    

 ตั้งไวเพ่ือเปนคาใชจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ แยกเปน 

1. คารับรองและพิธกีาร จาํนวน 500,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคารับรองหรือเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประชุม
ราชการหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย (สํานักปลัดฯ) 

2. คาใชจายในงานรัฐพิธีจํานวน 1,000,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในงานรัฐพิธีและพิธีการอ่ืนๆ ท่ีรัฐบาลหรือทางราชการ
จัดข้ึน มีหมายกําหนการท่ีกําหนดไวเปนประจํา และงานรัฐพิธีการอ่ืน ๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เชน คาจัดซ้ือดอกไม คาจัดทําพานพุมธูปเทียนแพร กรวยดอกไม 
พวงมาลา ซุมเฉลิมพระเกียรติ คาจัดซ้ือธงเฉลิมพระเกียรติในวันสําคัญตางๆ และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (สํานักปลัดฯ) 

      

  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

  
 1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 637,000 บาท 

    

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการท้ังในและนอกเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ใหแก คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ตลอดจนขาราชการท่ีเกิดจากการถายโอนบุคลากร แยกเปน 

สํานักปลัดฯ จํานวน 219,000  บาท 
กองกิจการสภาฯ     จํานวน 87,000   บาท 

กองกิจการขนสง     จํานวน 26,000   บาท 

กองการเจาหนาท่ี จํานวน 218,000   บาท 

หนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 87,000  บาท 
 

      

  
 2. คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา จํานวน 3,500,000 บาท 

    

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานท้ังใน
ประเทศและตางประเทศของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ขาราชการ
ลูกจางประจําพนักงานจางในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน และสวน
ราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ แยกเปน 

กองกิจการสภาฯ   จํานวน    1,000,000  บาท  
กองการเจาหนาท่ี  จํานวน    2,500,000  บาท 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 491 ลําดับท่ี 23 
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 3. คาใชจายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จํานวน 200,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน เชน คาปรับปรุงซอมแซมพรอมจัดซ้ืออุปกรณระบบเครือขาย 
คาบํารุงรักษาอุปกรณระบบสารสนเทศ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตาม พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 488 ลําดับท่ี 17 
(สํานักปลัดฯ) 

     

  
 4. คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบริหารองคการบริหารสวน  

   จังหวัดขอนแกน 
จํานวน 30,000,000 บาท 

    

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน และผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และคาใชจายอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้ง  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
พ.ศ.2545 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2554  
- เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี3) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 481 ลําดับท่ี 8 
(กองกิจการสภาฯ) 

      

  
 5. คาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาองคการบริหารสวน 

   จังหวัดขอนแกน 
จํานวน 100,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน รวมถึงคณะผูบริหาร ขาราชการ และ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564 )  หนาท่ี 480  ลําดับท่ี 7 
(กองกิจการสภาฯ) 

     

  
 6. คาใชจายโครงการเปดเวทีประชาคมและการมีสวนรวมของประชาชน  

    ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จํานวน 1,000,000 บาท 

  

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเปดเวทีประชาคม และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามรายละเอียดโครงการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในสวนท่ีเก่ียวของ
กับนโยบายแหงรัฐ มาตรา 78 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา17 (7), (8) 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2552 มาตรา 45/1 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 482 ลําดับท่ี 9 
(กองกิจการสภาฯ) 
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 7. คาใชจายโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการขับข่ีปลอดภัยเสริมสราง 

    วินัยจราจร 
จํานวน 500,000 บาท 

    

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการขับข่ีปลอดภัย
เสริมสรางวินัยจราจร รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 872 ลําดับท่ี 3 (กองกิจการขนสง) 

     

  
 8. คาใชจายโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย สําหรับนักเรียนโรงเรียน 

    ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
จํานวน 500,000 บาท 

  

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสําหรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน รายละเอียดตาม
โครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในสวนท่ี
เก่ียวของกับนโยบายแหงรัฐ มาตรา 78 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา17 (7) 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552 มาตรา 45/1 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561หนาท่ี 1 ลําดับท่ี 1 (กองกิจการสภาฯ) 

   

  
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 7,310,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม ดังนี้ 
1. คาซอมแซมครุภัณฑ จํานวน 530,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ  
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ แยกเปน 

      สํานักปลัดฯ               จํานวน   380,000  บาท 
      กองกิจการสภาฯ         จํานวน     30,000  บาท  
      กองกิจการขนสง         จํานวน     50,000  บาท 
      กองการเจาหนาท่ี        จํานวน     50,000  บาท 
      หนวยตรวจสอบภายใน จํานวน     20,000  บาท 

2. คาซอมแซมยานพาหนะ จํานวน 680,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

ใหสามารถใชงานไดตามปกติ แยกเปน 
      สํานักปลัดฯ                จํานวน  530,000  บาท 
      กองกิจการสภาฯ          จํานวน    60,000  บาท  
      กองกิจการขนสง          จํานวน    30,000  บาท 
      กองการเจาหนาท่ี         จํานวน    60,000  บาท 
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3. คาซอมแซมระบบไฟฟา  จํานวน  300,000 บาท 
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาระบบไฟฟาท่ีอยูในความรับผิดชอบ  

ใหสามารถใชงานไดตามปกติ (สํานักปลัดฯ) 
4. คาซอมแซมส่ิงกอสรางจํานวน 5,800,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน อาคารสิ่งกอสรางของ 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
(สํานักปลัดฯ) 

  
คาวัสดุ รวม 5,795,000 บาท 

  
วัสดุสํานักงาน จํานวน 390,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ เครื่องเขียน แบบพิมพ และวัสดุสํานักงานอ่ืนๆ ท่ีใช
ในราชการ แยกเปน 
        สํานักปลัดฯ              จํานวน  150,000  บาท 
        กองกิจการสภาฯ        จํานวน    90,000  บาท  
        กองกิจการขนสง        จํานวน    30,000  บาท 
        กองการเจาหนาท่ี       จํานวน  100,000  บาท 
        หนวยตรวจสอบภายใน จํานวน   20,000  บาท 

      

  
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุท่ีใชในราชการ (สํานักปลัดฯ)       

  
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 245,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุอ่ืนๆ สําหรับใชใน
ราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และสนามกีฬากลางจังหวัด
ขอนแกน แยกเปน 
        สํานักปลัดฯ              จํานวน   200,000  บาท 
        กองกิจการสภาฯ        จํานวน     15,000  บาท  
        กองกิจการขนสง        จํานวน     10,000  บาท 
        กองการเจาหนาท่ี       จํานวน     10,000  บาท 
        หนวยตรวจสอบภายใน จํานวน     10,000  บาท 

      

  
วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท 

    
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสรางและเครื่องมือเครื่องใชท่ีใชในราชการ 

(สํานักปลัดฯ) 
      

  
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 420,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตลอดจนวัสดุอ่ืนๆ ท่ีใชกับ
ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใชและอ่ืนๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ  แยกเปน 
        สํานักปลัดฯ             จํานวน   250,000 บาท 
        กองกิจการสภาฯ       จํานวน     60,000 บาท  
        กองกิจการขนสง       จํานวน     30,000 บาท 
        กองการเจาหนาท่ี      จํานวน     80,000 บาท 
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วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 3,280,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับใชกับรถยนต
รถจักรยานยนตและเครื่องมือเครื่องใชอ่ืนๆ ท่ีใชในราชการ แยกเปน 
       สํานักปลัดฯ                จํานวน  3,000,000  บาท 
       กองกิจการสภาฯ          จํานวน     100,000  บาท  
       กองกิจการขนสง          จํานวน       60,000  บาท 
       กองการเจาหนาท่ี         จํานวน     120,000  บาท 

      

  
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท 

    
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ไดแก สารแคมีตาง ๆ 

เชน คลอรีนท่ีใชสําหรับสระวายน้ําของสนามกีฬาจังหวัดขอนแกนซ่ึงอยู
ในความรับผิดชอบ (สํานักปลัดฯ) 

      

  
วัสดุการเกษตร จํานวน 200,000 บาท 

    
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตร และวัสดุอ่ืนๆ สําหรับใชในราชการ

และสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแกน (สํานักปลัดฯ) 
      

  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 125,000 บาท 

    
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

ในงานราชการ (สํานักปลัดฯ) 
      

  
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 335,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ท่ีใชในราชการ แยกเปน  
        สํานักปลัดฯ               จํานวน    150,000  บาท 
        กองกิจการสภาฯ         จํานวน     35,000   บาท  
        กองกิจการขนสง         จํานวน     30,000   บาท 
        กองการเจาหนาท่ี        จํานวน   100,000   บาท 
        หนวยตรวจสอบภายใน  จํานวน     20,000  บาท 

      

   วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกีฬา เพ่ือใชในราชการสนามกีฬาจังหวัด
ขอนแกน เชน หวงยาง,ลูกฟุตบอล,ลูกปงปอง,ไมตีปงปอง,ลูกแชรบอล,   
ไมแบตมินตัน, ลูกแบตมินตัน, ไมเทนนิส, เชือกกระโดด, ตะกรอ, ตะกรอ
หวายแชรบอล, ตาขายตะกรอ, นาฬิกาจับเวลา, นวม, เสาตาขาย
วอลเลยบอล, หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ (สํานักปลัด ฯ)     

   

  
วัสดุอ่ืน ๆ รวม 100,000 บาท 

  
 วัสดุท่ีจําเปนเพ่ือใชในราชการ จํานวน 100,000 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาวัสดตุางๆ ท่ีจําเปนเพ่ือใชในราชการ (สํานักปลัดฯ)       

  
คาสาธารณูปโภค รวม 1,350,000 บาท 

  
คาบริการไปรษณีย จํานวน 950,000 บาท 

    
  เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย ธนาณัติ ดวงตราไปรษณียากร คาธรรมเนียมในการ

โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระบบอิเลคทรอนิกส (GFMIS) 
ท่ีใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (สํานักปลัดฯ) 
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คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 400,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคมและการสื่อสารเชน คาวิทยุ
ติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาใชจายเก่ียวกับระบบอินเตอรเน็ตและคา
สื่อสารอ่ืนๆ ท่ีใชในราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
(สํานักปลัดฯ) 

      

 
งบลงทุน รวม 2,061,500 บาท 

  
คาครุภัณฑ รวม 2,061,500 บาท 

  
1.ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 910,200 บาท 

  
 1.1 คาจัดซ้ือโตะพับเอนกประสงค  จํานวน 76,000 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะพับเอนกประสงค จํานวน 40 ตัวเพ่ือใชใน
ราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนสําหรับพัฒนาการใหบริการ
ของหนวยงานเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในราคามาตรฐานครุภัณฑแตหา
ซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้ 

- เปนโตะพับเอนกประสงค หนาโฟเมกา ขาวท้ังดานบนและดานลาง 
- โครงขาเหล็กชุบโครเม่ียม 
- สามารถพับเก็บได 
- มีขนาด (60x150x75) ซม.  (กวาง x ยาว x สูง) 
- ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 633 ลําดับท่ี 12 
(สํานักปลัดฯ) 

   

  
 1.2 คาจัดซ้ือโตะทํางานหนาท็อปเมลามีน จํานวน 13,600 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานหนาท็อปเมลามีนจํานวน 4 ตัวเพ่ือใชใน
ราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เปนครุภัณฑ ท่ีไม มีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้ 

- มีกลองลิ้นชัก 2 ชั้น 1 ขาง  ล็อคกุญแจได 
- มีขนาด 120 x 60 x 75 ซม. (กวาง x ลึก x สูง) 
- ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)หนาท่ี 635 ลําดับท่ี 16 
(สํานักปลัดฯ)  

   

  
 1.3 คาจัดซ้ือโตะคอมพิวเตอรแบบมีล้ินชัก จํานวน 7,500 บาท 

  

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะคอมพิวเตอร แบบมีลิ้นชัก จํานวน 2 ตัว เพ่ือใช
ในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้ 
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- มีกลองลิ้นชัก 2 ชั้น หนาเมลามีนกันน้ํา 
- มีแผนสไลดวางคียบอรด 
- มีขนาด 120 x 60 x 75 ซม. (กวาง x ลึก x สูง) 
- ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติมและเปลี่ยน 
แปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561หนาท่ี 944 ลําดับท่ี 119 (สํานักปลัดฯ) 

  
 1.4 คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานแบบมีพนักพิงหลังขาพลาสติกมีลอเล่ือน จํานวน 97,500 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน แบบมีพนักพิงหลัง จํานวน 52 ตัวเพ่ือ
ใช ในราชการองคการบริหารส วนจั งหวัดขอนแกน เปนการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบริการในงานตาง ๆ ของสวนราชการ เปนครุภัณฑท่ี
ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซ้ือไดตามราคาใน
ทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้ 

- เปนเกาอ้ีสํานักงาน มีพนักพิงหลัง มีท่ีเทาแขน 
- เบาะบุนวมหุมดวยหนังสีดํา 
- ปรับสูง-ต่ํา ได ขาพลาสติกมีลอเลื่อน ทนทาน รับน้ําหนักไดดี 
- ขนาด 63 x 64 x 110 -120 ซม.  (กวาง x ลึก x สูง) 
- ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 944 ลําดับท่ี117 (สํานักปลัดฯ) 

   

  
 1.5 คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน แบบมีพนักพิงหลัง ขาเหล็กชุบโครเม่ียม 

     มีลอเล่ือน 
จํานวน 4,000 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน แบบมีพนักพิงหลังขาเหล็กชุบ
โครเม่ียม มีลอเลื่อน จํานวน 1 ตัวเพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
และทดแทนของเดิมท่ีใชงานมานานเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน รายละเอียดดังนี ้

- เปนเกาอ้ีสํานักงาน มีพนักพิงหลังและมีท่ีทาวแขน 
- เบาะบุนวมหุมดวยหนังสีดํา 
- ปรับสูง - ต่ํา ได ขาเหล็กชุบโครเม่ียม มีลอเลื่อน 
- ทนทาน รับน้ําหนักไดดี 
- ขนาด 63 x 64 x 110 - 120 ซม. (กวาง x ลึก xสูง) 
- ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 944 ลําดับท่ี 118 (สํานักปลัดฯ) 
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 1.6 คาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับนั่งทํางาน     จํานวน 42,000 บาท 

  

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับนั่งทํางาน แบบมีลอเลื่อน และมีพนักพิง 
จํานวน 14 ตัว เพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเปน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนครุภัณฑท่ีไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานแตหาซ้ือไดในราคาทองถ่ิน รายละเอียด
ดังนี ้

- ขนาดไมนอยกวา  63x64 x91 ซม. 
- สามารถปรับระดับสูง-ต่ําได 
- ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 

แยกเปน 
 กองกิจการขนสง   จํานวน 11  ตัว   
 กองการเจาหนาท่ี  จํานวน  3  ตัว  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 930 ลําดับท่ี 31,หนาท่ี 942 ลําดับท่ี 106 

   

  
 1.7 คาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางานพนักพิงกลาง มีทาวแขน เบาะบุนวมหุมดวยหนัง จํานวน 42,000 บาท 

  

      เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางานพนักพิงกลาง มีทาวแขนเบาะบุนวมหุม   
ดวยหนัง จํานวน 12 ตัว เพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองถ่ินรายละเอียดดังนี้  

- ปรับระดับสูง-ต่ํา  ดวยโชคแกส  มีลอเลื่อน  
- ขนาด 64×67×104 - 113 ซม. (กวาง×ลึก×สูง) 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี  
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 946 ลําดับท่ี 129 (กองกิจการสภา)   

   

  
 1.8 คาจัดซ้ือชุดโซฟารับแขกหนัง พรอมโตะกลาง จํานวน 13,500 บาท 

  

      เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโซฟารับแขกหนังพรอมโตะกลางเพ่ือใชในราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกนสําหรับใชในการรับรองแขกและงานตอนรับตาง  ๆ
เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองถ่ินรายละเอียดดังนี้  

- โซฟายาว 3 ท่ีนั่ง ขนาด 178×80×94 ซม. (กวาง×ลึก×สูง) จํานวน 1 ตัว 
- โซฟา 1 ท่ีนั่ง ขนาด 66×80×94 ซม. (กวาง×ลึก×สูง) จํานวน 2 ตัว 
- โตะกลางกระจก ขนาด 61×107×42 ซม. (กวาง×ยาว×สูง) จํานวน 1 ตัว 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี  
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561  หนาท่ี 946  ลําดับท่ี 128  (กองกิจการสภา) 
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   1.9 คาจัดซ้ือโตะสําหรับนั่งทํางานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 82,500 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานแบบเหล็ก จํานวน 11 ตัวเพ่ือใชในราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้ 

- โตะเหล็ก 2 ลิ้นชัก 2 ขาง 
- พรอมกระจกใสหนาโตะขนาด 1530×745×750 มม. (กวาง×ลึก×สูง) 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี  
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 930 ลําดับท่ี 29  (กองกิจการขนสง) 

   

  
 1.10 คาจัดซ้ือตูล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน 24,000 บาท 

  

      เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน 3 หลัง เพ่ือใชใน
ราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ รายละเอียดดังนี ้

- เปนตูล็อกเกอร 18 ชอง 
- มีมือจับชนิดฝง 
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี  
9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 939 ลําดับท่ี 94 (กองกิจการสภา) 

   

  
 1.11 คาจัดซ้ือเกาอ้ีอัฒจันทร สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จํานวน 489,600 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีอัฒจันทรสนามกีฬาองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกนสําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของสนามกีฬาฯ 
เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซ้ือได
ตามราคาในทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้  

- เปลือกท่ีนั่งขนาดกวาง 47 ซม. ลึก 47 ซม. สูง 32ซม. หนาไมต่ํา
กวา3 มม. ทําดวยไฟเบอรกลาส 

- ผิวสีเจลโคทมี UV Resistance ขัดเรียบมัน  
- ตัวเกาอ้ีมีรูระบายน้ําข้ึนรูปจากแมพิมพ 
- ติดตั้งอัฒจันทร จํานวน 3 จุด ผานหูไฟเบอรกลาส 
- ไมตองใชคานเหล็ก 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561หนาท่ี 957 ลําดับท่ี191 (สํานักปลัดฯ) 
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   1.12 คาจัดซ้ือเครื่องโทรสาร จํานวน 18,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่องเพ่ือใชในราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกนเปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ รายละเอียดดังนี้ 

- ความเรว็ในการสงเอกสารไมเกินกวา 6 วินาทีตอแผน 
- ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดสงเอกสารข้ันต่ํา 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี  
9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 930 ลําดับท่ี 27 (กองกิจการขนสง) 

   

  2. ครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 73,000 บาท 
   2.1 คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบเข็น จํานวน 13,000 บาท 

.  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบเข็น จํานวน 1 เครื่องเพ่ือใชใน
ราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ รายละเอียดดังนี ้

- เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็นชนิดสูบนอน 
- เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 3.5 แรงมา 
- รัศมีตัดหญากวางไมนอยกวา 18 นิ้ว 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี  
9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 926 ลําดับท่ี 6 (กองกิจการขนสง) 

   

   2.2 คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  จํานวน 38,000 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 4 เครื่อง เพ่ือใชใน
ราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ รายละเอียดดังนี ้

- เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 
- เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา 
- ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี 
- พรอมใบมีด 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี  
9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 999 ลําดับท่ี 293 (กองกิจการขนสง) 

   

   2.3 คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอออน จํานวน 22,000 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอออน จํานวน 2 เครื่อง    
เพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนครุภัณฑท่ีมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ รายละเอียดดังนี ้

- เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 
- เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา 
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- ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี 
- พรอมใบมีด 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 
 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 999 ลําดับท่ี 294 (สํานักปลัดฯ) 

  
3. ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 499,100 บาท 

  
 3.1 คาจัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา19 นิ้ว) จํานวน 144,000 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงานจอขนาดไมนอยกวา 
19 นิ้ว จํานวน 9 เครื่อง เพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
โดยจัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก  (2core) มีความ 

เร็วสญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.5 GHz หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุ 

ไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย 

- มี DVD-RW หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ10/100/1000 

Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวามี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และ

มีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้วจํานวน 1 หนวย แยกเปน 
สํานักปลัดฯ     จํานวน 6 เครื่อง   เปนเงิน 96,000  บาท 

กองกิจการสภา จํานวน 3 เครื่อง   เปนเงิน 48,000  บาท 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 
 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 940, 943 ลําดับท่ี 98,110  

   

  
 3.2 คาจัดซ้ือคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาด 

     ไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 30,000 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 จอขนาด 
ไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน โดยจัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมนอยกวา  4 แกนหลัก  (4 Core) 
จํานวน 1 หนวยมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
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มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz 
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึง่ 

หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา

ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง 

แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 2 GBหรือ 

3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวย 
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ

ไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB  
จํานวน 1 หนวย 

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา600 : 1 

และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
- มีแปนพิมพและเมาส 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี 
 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 
ประจําป 2561 หนาท่ี 942 ลําดับท่ี 109  (สํานักปลัดฯ) 

   3.3 คาจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 63,000 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 3 เครื่อง เพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
โดยจัด ซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดดังนี ้

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หนวยโดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวาดังนี้ 

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 
2 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และ         
มีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 
8 แกนหรือ 

2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจาํแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา  3 MB 
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 
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- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวาขนาดไมนอยกวา8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี

ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มี DVD-RW หรือดีกวาแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 

(External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ10/100/1000 

Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth  แยกเปน 
สํานักปลัดฯ จํานวน 1 เครื่อง   
กองกิจการสภาฯ จํานวน 1 เครื่อง   
กองการเจาหนาท่ี จํานวน 1 เครื่อง                                                                                          

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี  
9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 941,942,943 ลําดับท่ี 
99,104,111  

  
 3.4 คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All in One จํานวน 166,800 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All in ONE จํานวน2 เครื่อง 
เพ่ือใชในงานราชการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บขอมูลและตัดตอ
ภาพใหดียิ่งข้ึน สําหรับงานเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของสวนราชการ
เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แตมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐานสูงกวา และหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.5 GHz จํานวน  
1 หนวย และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสงู 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory ขนาดไมนอยกวา 6MB 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

1) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักท่ีมี
ความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาด
ไมนอยกวา 4 GB 
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2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 4 GB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/100 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 3.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 4 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 27 นิ้ว ความละเอียด 

(5120x2880) 
- สามารถใชงานWi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี  
9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ 
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 958 ลําดับท่ี 192  
(สํานักปลัดฯ) 

  
 3.5 คาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา  

     ชนิด Network แบบท่ี 1 (27 หนา/นาที) 
จํานวน 15,800 บาท 

  

      เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดําชนิด
Network แบบท่ี 1 (27 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือใชในราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยจัดซ้ือตามมาตรฐานและราคากลาง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ของกระทรวงดิจิ ทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม
รายละเอียดดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 

1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชองหรือสามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได 

- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี  
9 มิถุนายน 2558 
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  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 

ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 943 ลําดับท่ี 112  (สํานักปลัดฯ) 
   

  
 3.6 คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด 

     LED ขาวดํา(27 หนา/นาที) 
จํานวน 36,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือ ชนิด 
LED ขาว ดํา จํานวน 4 เครื่อง เพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน โดยจัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิ ทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
รายละเอียดดังนี้ 

- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ 
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสาเนาเอกสารได 
- สามารถทาสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom แยกเปน 

สํานักปลัดฯ     จํานวน 1 เครื่อง       เปนเงิน   9,000 บาท 
กองกิจการสภา จํานวน 3 เครื่อง เปนเงิน 27,000 บาท 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี  
9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 943,941 ลําดับท่ี 100,113 
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 3.7 คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 12,500 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 5 เครื่อง 
เพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนโดยจัดซ้ือตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดดังนี ้

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี  
9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564 ) หนาท่ี 717 ลําดับท่ี 370 

(สํานักปลัดฯ) 

   

  
 3.8 คาจัดซ้ือเครื่องพิมพสลิป สติ๊กเกอร จํานวน 11,000 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพสลิป สต๊ิกเกอร จํานวน 1 เครื่องเพ่ือใช
ในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสารบรรณในการสงหนังสือ เอกสาร วารสาร ท่ีมีปริมาณ
มากเปนครุภัณฑ ท่ี ไม มี กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรแตหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน รายละเอียดดังนี ้

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4.7 บรรทัดตอวินาที 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถรองรับกระดาษกวางไมนอยกวา 76 มิลลิเมตร 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 928 ลําดับท่ี 10 (สํานักปลัดฯ) 

   

  
 3.9 คาจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ   

     แบบท่ี 1 
จํานวน 20,000 บาท 

  

       เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการแบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี ้

- เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ(Auto Document 
Feeder) ไมนอยกวา 50 แผน 

- สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4ไดไมนอยกวา 20 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  1 ชอง 
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  - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 942 ลําดับท่ี 105 (กองการเจาหนาท่ี) 

   

  
4. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร รวม 514,200 บาท 

  
 4.1 คาจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 140,000 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 2 เครื่องเพ่ือใชใน
ราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ แตมีคุณลักษณะท่ีแตกตางและราคาสูงกวาราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้ 

- สามารถฉายภาพไดขนาดใหญ 30 - 300 นิว้(แนวทแยง) 
- ความละเอียดของภาพไมนอยกวา True XGA (1,024 x 768) 
- ใหความสวางภาพไมนอยกวา 5,000 Lumens 
- อัตราความคมชดั (Contrast Ratio) ไมนอยกวา 10,000 : 1 
- สามารถรบัสัญญาณไดทุกระบบท้ัง Pal , SECAM , NTSC 
- มีระบบการแกไขภาพเอียง Keystone 
- มีชองเชื่อมตอสัญญาณ ดังนี ้

1) มีชองตอ Computer แบบ D-sun 15 pin Input อยางนอย 1 ชอง 
2) มีชองตอแบบ HDMI อยางนอย 1 ชอง 
3) มีชองตอ Service Port แบบ RS232C 
4) มีชองตอ LAN RJ45 

- มีการรับประกันตัวเครื่องและหลอดภาพ อยางนอย 1 ป 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวนัที่ 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 945 ลําดบัที่ 121 (สาํนักปลัดฯ) 

   

    4.2 คาจัดซ้ือกลองดิจิตอล พรอมเลนส 18 - 135 STM จํานวน 90,000 บาท 

  

       เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองดิจิตอลพรอมเลนส 18-135 STM จํานวน 
1 เครื่อง เพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเปนครุภัณฑ
ท่ีมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑแตมีคุณลักษณะท่ีแตกตางและ
ราคาสูงกวาราคาตามบัญชีแตหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้ 

- เซ็นเซอรความละเอียด 24 ลานพิกเซล ขนาด APS – C 
- มีระบบประมวลผล DIGIC 6 
- มีระบบโฟกัส Hybrid CMOS AF III มีระบบตรวจรับใบหนาเม่ือใช 

งานLive View , ถายภาพตอเนื่อง 5 ภาพ ตอวินาที 
- ISO 100 - 12800 ขยายไดเปน 25600 
- หนาจอแบบบิดพับได ขนาด 3 นิ้ว ระบบสัมผัส 
- สามารถถายวีดีโอ แบบ Full HD 
- รองรับการเชื่อมตอผาน NFC และ Wi-Fiอุปกรณเสริม 
- แบตเตอรี่กริ๊ป รุน BG – E18 พรอมกับแบตเตอรี่เสริม 
- ถานชารจ AA พรอมแทนชารจ 
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- Memory SD Card 32 GB 
- ไฟแฟลช 600 EX 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี  
9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 953 ลําดับท่ี 167 (สํานักปลัดฯ) 

    4.3 คาจัดซ้ือโทรทัศน LED แบบ Smart TV จํานวน 35,400 บาท 

  

        เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโทรทัศน LED แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จํานวน  
2 เครื่อง เพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในการเพ่ิม
ประสทิธิภาพการใหบริการดานสื่อโฆษณาและเผยแพร เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนด 
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน รายละเอียดดังนี ้ 

- ขนาดจอ 40 นิว้ 
- ระบบภาพ UHD/4K 
- ความละเอียดหนาจอ PIXELS : 3840×2160 
- ชองตอ USB 2 ชอง,HDMI 3 ชอง 
- สาย HDMI 15 เมตร 2 เสน 
- ชุดขาแขวนทีว ี2 ชุด 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 954 ลําดับท่ี 168 (กองกิจการขนสง) 

   

  
 4.4 คาจัดซ้ือโดรนถายภาพ จํานวน 76,200 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโดรนถายภาพจํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชในงานราชการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการถายภาพมุมสูงสําหรับงานเผยแพรประชาสัมพันธ
ภารกิจของสวนราชการ เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑแตหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- บินไดนานอยางนอย 30 นาที 
- Gimbal ไมนอยกวา 3 แกน 
- ภาพนิ่ง 20 Mega-Pixel 
- ประมวลผลวีดิโอแบบ H.264 4k ท่ีความเร็ว 60 เฟรมหรือดีกวา 
- ความเร็วสูงสุดท่ี 72 Km/h 
- Sensor รอบทิศทาง 5 จุด ดาน หนา , หลัง ดาน ซาย , ขวา 

ดานลาง 
- บินไกลไดอยางนอย 7 กิโลเมตร และสูงไดอยางนอย 500 เมตร 
- สามารถเปลี่ยนคา รูรับแสง ได ตั้งแต F/2.8 – F/11 
- และสามารถปรับ ISO ไดตั้งแต 100-12800 
- สามารถเลือกใชคลื่นสัญญาณ 5.8 GHz หรือ 2.4 GHz ได 
- รหัสบันทึกวีดีโอ แบบ Dual Coding 264 และ H.265 ทําใหไฟล

ท่ีทําการบันทึก ถูกบีบอัดนอยกวา 
- Dynamic Range ภาพนิ่งสูงถึง 11.6 stops 
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- สามารถถาย ไฟล Raw หรือ JPG หรือ DNG ได 
- ระบบบินอัตโนมัติ Draw ท่ีสามารถกําหนดเสนทางการบิน โดยใช

มือวาดเสนทางบนจอไดเลย 
- Remote Control With Buil-IN Screen ขนาด 5.5” 

 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 958 ลําดับท่ี 193 (สํานักปลัดฯ) 

  
 4.5 คาจัดซ้ือแบตเตอรี่สําหรับโดรน จํานวน 21,600 บาท 

  

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือแบตเตอรี่สําหรับโดรน จํานวน 3 กอน เพ่ือใชในงานราชการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณโดรนถายภาพเปนครุภัณฑท่ีไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน 
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- ความจุขนาดไมนอยกวา 5000 mAH 
- แรงดันไฟฟา 15.2 V 
- พลังงาน 89.2 Wh 
- น้ําหนักไมเกิน 500 กรัม 
- อุณหภูมิการทํางาน 5-40° C 
- สูงสุดชารจไฟฟา 160w 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี  
22 มิถุนายน 2552 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 958 ลําดับท่ี 194 (สํานักปลัดฯ) 

   

   4.6 คาจัดซ้ือเลนสสําหรับใชกับกลองดิจิตอล 24-70 มิลลิเมตร จํานวน 48,900 บาท 
        เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสําหรับใชกับกลองดิจิตอล 24-70 มิลลิเมตร

จํานวน 1 อัน เพ่ือใชในงานราชการ ในการเพ่ิมประสทธิภาพการถายภาพให
ดีข้ึนเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือได
ตามราคาในทองถ่ิน คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- ระยะโฟกัส 24-70 มิลลิเมตร 
- ขนาดรูรับแสงกวางท่ีสุด f/2.8 คงท่ีตลอดทุกชวงซูม 
- ขนาดรูรับแสงแคบท่ีสุด f/2.2 
- ชองไดอะแฟรมวงกลม (9 ใบ) ใหภาพเบลออยางเปนธรรมชาติ 
- ระยะโฟกัสใกลสุด 0.38 ม./0.9 ฟุต ท่ีชวงทางยาวโฟกัส 35-50 มิลลิเมตร 
- ขนาดฟลเตอรขนาด 77 มิลลิเมตร 
- ระบบขับเคลื่อนโฟกัส IF ขับเคลื่อนชิ้นเลนสภายใน กระบอกเลนส

ไมยืดเขา-ออกขณะโฟกัส 

   



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

104 

    - ปุม M/A เปลี่ยนโหมดโฟกัสออโตโฟกัส-แมนนวล ไดทันที แม
ในขณะใชงานออโตโฟกัสแบบติดตาม 

- มาพรอมเลนสฮูดทรงกลีบดอกไมสําหรับปองกันแสงแฟลร 
- กระบอกเลนสแข็งแรง ปรับโฟกัสและซูมภาพไดคลองตัว สามารถ

ปองกันฝุนละอองและความชื้น 
- น้ําหนัก 900 กรัม 

 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 958 ลําดับท่ี 195 (สํานักปลัดฯ) 

   

  
 4.7 คาจัดซ้ือเลนสสําหรับใชกับกลองดิจิตอล 105 มิลลิเมตร จํานวน 69,900 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเลนสสําหรับใชกับกลองดิจิตอล 105 มิลลิเมตร 
จํานวน 1 อัน เพ่ือใชในงานราชการ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการถายภาพ
ใหดีข้ึนเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- ระยะโฟกัส 105 มิลลิเมตร 
- ขนาดรูรับแสงกวางท่ีสุด f/1.4 
- ขนาดรูรับแสงแคบท่ีสุด f/16 
- ระบบโฟกัสอัติโนมัติ 
- ขนาดฟลเตอรขนาด 82 มิลลิเมตร 
- น้ําหนัก 985 กรัม 

 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 

ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 958 ลําดับท่ี 196 (สํานักปลัดฯ) 

   

  
 4.8 คาจัดซ้ือเลนสสําหรับใชกับกลองดิจิตอล 18-140 มิลลิเมตร จํานวน 13,500 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเลนสสําหรับใชกับกลองดิจิตอล 18-140 มิลลิเมตร
จํานวน 1 อัน เพ่ือใชในงานราชการในการเพ่ิมประสทธิภาพการถายภาพให
ดีข้ึน เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซ้ือ
ไดตามราคาในทองถ่ิน คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- ระยะโฟกัส 18-140 มิลลิเมตร 
- ขนาดรูรับแสงกวางท่ีสุด f 3.5 - F 5.6 
- ขนาดรูรับแสงแคบท่ีสุด f 22.0 - F 38.0 
- ขนาดฟลเตอรขนาด 67 มิลลิเมตร 
- น้ําหนัก 490 กรัม 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 958 ลําดับท่ี 197 (สํานักปลัดฯ) 
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 4.9 คาจัดซ้ือแบตเตอรี่ กริ๊ป(Battery Grip) จํานวน 13,500 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือแบตเตอรี่ กริ๊ป (Battery Grip) จํานวน 1 อัน    
เพ่ือใชในงานราชการในการเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณการถายภาพให
สามารถใชงานไดนานข้ึน เปนครุภัณฑ ท่ีไม มีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี ้

- ใสแบตเตอรี่ EN-EL15 ได 2 กอน ใชงานไดนานข้ึน 
- จับตัวกลองไดกระชับมือ ถายแนวตั้งไดงาย 
- เนื้อพลาสติกใกลเคียงกับตัวกลองและประกบแนบสนิทกับตวักลอง 

 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 958 ลําดับท่ี 198 (สํานักปลัดฯ) 

   

  
 4.10 คาจัดซ้ือขาตั้งกลองวิดีโอ จํานวน 5,200 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือขาตั้งกลองวิดีโอจํานวน 1 อัน เพ่ือใชในงานราชการ 
ในการ เ พ่ิมประสิทธิภาพการบัน ทึกภาพเคลื่ อนไหว  สํ าหรับงาน
ประชาสัมพันธตาง ๆ เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- ขาตั้งพรอมหัวน้ํามันสําหรับถายวิดีโอ 
- รับน้ําหนักกลองไดไมนอยกวา 6 กิโลกรัม 
- ขายืดไดสูงสุด 189 ซม. 
- ระดับน้ําในตัวดามจับยืดได 
- มีระบบบล็อกแบบ safety lock 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 959 ลําดับท่ี 199 (สํานักปลัดฯ) 

   

  
 5. ครุภัณฑการเกษตร รวม 65,000 บาท 

  
 5.1 คาจัดซ้ือปมน้ําซัมเมิทซ แบบจุม (Subrnersible Pump)  จํานวน 65,000 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือปมน้ําซัมเมิทซแบบจุม (Subrnersible Pump)  
จํานวน 2 ชุด 2 แรงมา 3 เฟส) เพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 
แตหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้ 
- ปริมาณการสูบน้ํา 200 ลิตรตอนาที 
- ทอทางสงและฐานมอเตอรผลิตจากสแตนเลส 
- ใบพัดและชองสงน้ํ าผลิตจากไนลอนผสมใยแกว ใหการสูบส ง มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
- ปลอกหุมเพลาเซรามิค และแบรริ่งยางปองกันเพลาทางสงการ  
ขัดสีของทราย   
- แนวแกนเพลามีความเสถียรภาพดวยแบรริ่งของแตละชองแหวนรองและ
คุมซีล 
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- ประกอบตัวรับแรงดานบนเพ่ือรับแรงระหวางเริ่มเดินเครื่องและชวงการ
ทํางาน 
- ประกอบมอเตอรไฟฟาแฟรงคลิน 4 นิ้ว 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  
ฉบับท่ี 1 ประจาํป 2561 หนาท่ี 934 ลําดับท่ี 57 (สํานักปลัดฯ) 

     
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 17,510,000 บาท 

 งบบุคลากร รวม 13,779,200 บาท 

  เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 13,779,200 บาท 

  เงินเดือนขาราชการ จํานวน 11,500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปในกรณีท่ีมีการเลื่อนข้ันเปน
กรณีพิเศษ หรือกรณีท่ีมีการโอนยายใหแกขาราชการ (กองแผนฯ) 

   

  เงินเพ่ิมตางๆของขาราชการ จํานวน 160,000 บาท 
   เพ่ือจายใหแกขาราชการท่ีไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและ

เงินประจําตําแหนง ท่ีไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง
ท่ีไดรับอยูเดิม คาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการซ่ึงไมมีสิทธิไดรับเงินประจํา
ตําแหนงตามกฎหมาย แตไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนและเงินเพ่ิมตาง  ๆของ
ขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับตามท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนดไว (กองแผนฯ) 

   

  เงินประจําตําแหนง จํานวน 139,200 บาท 
   เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแกผูอํานวยการกองระดับ 8 และขาราชการ 

ท่ีมีสิทธิไดรับตามท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนดไว (กองแผนฯ) 
   

  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,960,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแก

พนักงานจาง และผูเชี่ยวชาญ (กองแผนฯ) 
   

  เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมตางๆ ท่ีมีสิทธิไดรับตามท่ีมี 

กฎหมายและระเบียบกําหนดไวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ (กองแผนฯ) 
   

 งบดําเนินงาน รวม 3,672,000 บาท 

  คาตอบแทน รวม 730,000 บาท 

  คาเบ้ียประชุม จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแก คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกนและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
จังหวัดขอนแกน ตามระเบียบและกฎหมายกําหนดไว (กองแผนฯ) 
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  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีท่ีมีงาน

เร งดวนตองรีบดําเนินการให เสร็จทันตามกําหนดใหแกข าราชการ
ลูกจางประจําและพนักงานจาง (กองแผนฯ) 

   

  คาเชาบาน จํานวน 300,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานของขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับเงินตามระเบียบและ

กฎหมายกําหนดไว (กองแผนฯ) 
   

  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 230,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการและลูกจางประจําท่ีมี

สิทธิไดรับเงินตามระเบียบและกฎหมายกําหนดไว (กองแผนฯ) 
   

  คาใชสอย รวม 2,472,000 บาท 
  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 280,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการงานตางๆท่ีเปนกิจการขององคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน เชน จางเหมาบริการเจาหนาท่ีชวยงานในฝายตางๆ 
จางเหมางานถายเอกสารจางเหมางานเขาปก เย็บเลม ตลอดจนแผนพับตาง ๆ 
ฯลฯ (กองแผนฯ) 

   

  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ    
  1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 87,000 บาท 
   เพ่ือจายใหแกขาราชการและพนักงานจางตามภารกิจในการเดินทางไปราชการ 

ท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (กองแผนฯ) 
   

  2. คาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
   จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 300,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
จังหวัดขอนแกน เชน การจัดสัมมนาคณะกรรมการประสานแผน/เลขานุการประสาน
แผนและเจาหนาท่ีผูจัดทําแผน เชน คาตอบแทนวทิยากร คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาท่ีพัก คายานพาหนะ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว0600 เรื่องแนวทาง 
และหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ 
เขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 485 ลําดับท่ี 12  
(กองแผนฯ) 

   

  3. คาใชจายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทํา/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร    
   การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบั ติการจัดทํา/ทบทวนกรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน เชน 
คาวิทยากร คาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร ฯลฯ
รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
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- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว0600 เรื่อง แนวทาง 
และหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
เขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 484 ลําดับท่ี 11  
(กองแผนฯ) 

  4. คาใชจายโครงการพัฒนาศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริม 
   การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด (Clinic Center)  
   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและ
สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด (Clinic Center) 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน การจัดหาหนังสือพิมพ วารสาร 
และอุปกรณ เพ่ือใหบริการแกประชาชนท่ัวไป ตามรายละเอียดโครงการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี นร 0106/ว 944 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2549 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 487 ลําดับท่ี 15 
(กองแผนฯ) 

   

  5. คาใชจายโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน  
   จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 400,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาจัดประชุมฯ คาอาหาร อาหารวาง 
และเครื่องดื่ม คาของสมนาคุณผูตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ คาวัสดุอุปกรณ 
(ปากกา) คาจางเหมาบุคคลแจกและเก็บแบบสอบถามฯ คาจัดทําเอกสาร 
รายงานผลฯ พรอมเขาเลม รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 486 ลําดับท่ี 14 
(กองแผนฯ) 

   

  6. คาใชจายโครงการประชุมประชาคมทองถิ่นเพ่ือการเพ่ิมเติม/ เปล่ียนแปลง     
   แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561- 2564) 

จํานวน 200,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือการเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปนคาประชุม
ประชาคมระดับอําเภอและระดับจังหวัด เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาเอกสาร ฯลฯ  
รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว0600 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 485 ลําดับท่ี 13 
(กองแผนฯ) 

  7. คาใชจายโครงการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จํานวน 300,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกนในการจัดประชุมคณะกรรมการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดทําปรับปรุงยุทธศาสตรการพัฒนา 
คาจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คาจัดทําแผนดําเนินงาน
ประจําป/เพ่ิมเติม คาจัดทําเอกสารประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
เขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 483 ลําดับท่ี 10  
(กองแผนฯ) 

   

  8. คาใชจายโครงการบูรณาการดานการวางแผนพัฒนาทองถ่ินระหวาง 
   ภาคีเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดขอนแกน  

จํานวน 200,000 
 
บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบูรณาการดานการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน
ระหวางภาคีเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดขอนแกน     
ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เชน คาวิทยากร คาท่ีพัก คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว0600 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 873 ลําดับท่ี 5 (กองแผนฯ) 

   

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 105,000 บาท 
  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม ดังนี้ 

1. คาซอมแซมครุภัณฑ       จํานวน  60,000 บาท 
2. คาซอมแซมยานพาหนะ   จํานวน  45,000 บาท 
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  คาวัสดุ รวม 470,000 บาท 
  คาวัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเขียน แบบพิมพ และวัสดุสํานักงานอ่ืนๆ ท่ีใชใน

ราชการ (กองแผนฯ) 
   

  วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสงตลอดจนวัสดุอ่ืนๆ ท่ีใชกับ

ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ (กองแผนฯ) 
   

  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับใชกับรถยนต เครื่องมือ

เครื่องใชและอ่ืนๆ (กองแผนฯ) 
   

  วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุตางๆ ท่ีใชกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในราชการ 

(กองแผนฯ) 
   

  วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุอ่ืนๆ สําหรับใชในราชการ 

(กองแผนฯ) 
   

 งบลงทุน รวม 58,800 บาท 

  คาครุภัณฑ รวม 58,800 บาท 

  1.ครุภัณฑสํานักงาน รวม 11,000 บาท 

   1.1 คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเล่ือน จํานวน 11,000 บาท 

.  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน จํานวน 
2 หลัง เพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนสําหรับ
จัดเ ก็บเอกสารท่ี มีปริมาณเพ่ิม ข้ึนและตู เ ก็บเอกสารมีไม เ พียงพอ         
เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซ้ือไดใน
ราคาทองถ่ิน รายละเอียดดังนี ้

- ขนาด 880x408x878 มม.  
- ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง      
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 954 ลําดับท่ี 169  (กองแผนฯ) 

   

  2. คาครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม 47,800 บาท 

  
  2.1 คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม 

      นอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 32,000 บาท 

.  

      เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.5 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

   



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

111 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล  (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความ

จุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 
120 GB จํานวน 1 หนวย 

- มี DVD - RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000  
  Base -T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 

และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี  
9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 954  ลําดับท่ี 170  (กองแผนฯ) 

  
 2.2 คาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network     

     แบบท่ี 1 (27 หนา/นาที) 
จํานวน 15,800 บาท 

.  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดําชนิด Network 
แบบท่ี1 (27หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
รายละเอียดดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย 
(Wi-Fi) ได 

- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี  
9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561หนาท่ี 954 ลําดับท่ี 171 (กองแผนฯ) 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 401,369,400 บาท 
 งบบุคลากร รวม 386,110,200 บาท 
  เงินเดือน(ฝายประจํา) จํานวน 386,110,200 บาท 
   เงินเดือนขาราชการ จํานวน 302,110,000 บาท 

  

  1. เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการรวมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนใน
กรณีท่ีมีการเลื่อนข้ันเปนกรณีพิเศษหรือกรณีท่ีมีการโอนยาย แยกเปน 

กองคลัง จํานวน  13,200,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน    9,000,000  บาท 

 

   

  

  2. เพ่ือจายเปนเงินเดือนรวมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนในกรณีท่ีมีการเลื่อนข้ัน
เปนกรณีหรือท่ีมีกรณีการโอนยายใหแกขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (กองคลัง) จํานวน 279,910,000 บาท 

   

   เงินเพ่ิมตางๆ ของขาราชการ จํานวน 27,440,400 บาท 

  

  1. เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ เชน เงินคาตอบแทนพิเศษเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราว ใหแกขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนดไว แยกเปน 

กองคลัง จํานวน  128,400  บาท 
กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน  115,200  บาท 

 

   

  

  2. เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนท่ีมี
วิทยฐานะชํานาญการชํานาญการพิเศษเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ รวมท้ัง
กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ท่ีไดเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนข้ันสูงของเงินเดือนอันดับ คศ.5 ตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ (กองคลัง) จํานวน 27,196,800 บาท 

   

   32เงินประจําตําแหนง จํานวน 224,400 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองระดับ 8 ตามท่ีมี
ระเบียบและกฎหมายกําหนดไว  แยกเปน 

กองคลัง จํานวน    121,200  บาท 
กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน    103,200  บาท 

 

   

   คาจางลูกจางประจํา จํานวน 4,647,000 บาท 

  
  เพ่ือจายเปนคาจางใหกับลูกจางประจําของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร 

สวนจังหวัดขอนแกน (กองคลัง) 
   

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 11,130,600 บาท 

  

  1. เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
ใหแกพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ และผูเชี่ยวชาญ แยกเปน 

กองคลัง จํานวน  2,600,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน  1,554,600  บาท 
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  2. เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจรวมท้ังบุคลากรสนับสนุน
การสอน พนักงานจาง (ตําแหนงท่ีประเมินจากพนักงานราชการของโรงเรียนถาย
โอนฯ ท่ีถูกยกเลิกสัญญาจาง) และพนักงานจางท่ัวไป (ตําแหนงทดแทน
ลูกจางประจําท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนท่ีถูกยุบเลิกตําแหนง) ของโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (กองคลัง) จํานวน 6,976,000 บาท 

   

   เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 1,265,000 บาท 

  

  1. เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆใหแกพนักงานจาง ไดแก เงินเพ่ิมคาครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานจาง และเงินเพ่ิมตางๆ ตามระเบียบและกฎหมายไว 
แยกเปน 

กองคลัง จํานวน   53,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน 144,000  บาท 

 

   

  

  2. เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิม ไดแก เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมตามวุฒิ 
เงินตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มข้ันและเงินเพ่ิมตางๆ ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางของโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน รวมท้ังบุคลากรสนับสนุนการสอน 
พนักงานจาง (ตําแหนงท่ีประเมินจากพนักงานราชการของโรงเรียนถาย
โอนฯ ท่ีถูกยกเลิกสัญญาจาง) และพนักงานจางท่ัวไป (ตําแหนงทดแทน
ลูกจางประจําท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนท่ีถูกยุบเลิกตําแหนง) (กองคลัง) 
จํานวน 1,068,000 บาท 

   

   เงินวิทยฐานะ จํานวน 39,292,800 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของสถานศึกษา ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท่ีมีวิทยฐานะ 
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ รวมท้ังกรณี
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ท่ีไดรับเงินเดือนเงินเดือนข้ันสูงของเงินเดือนอันดับค.ศ.5 ตามระเบียบท่ี
เก่ียวของ (กองคลัง) 

   

 งบดําเนินงาน รวม 15,080,200 บาท 

  คาตอบแทน รวม 3,041,200 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,918,500 บาท 

  

  1. คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานของขาราชการครูเพ่ือจาย
เปนคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานของขาราชการ
ครูสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (กองคลัง) 
จํานวน 1,918,500 บาท 

   

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 400,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีท่ีมีงาน
เรงดวนตองรีบดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนดใหแกขาราชการพนักงาน
จางและลูกจาง  แยกเปน 

กองคลัง จํานวน  200,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน  200,000  บาท 
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   คา32เชาบาน จํานวน 375,600 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานใหแกขาราชการและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิไดรับ
เงินตามท่ีระเบียบและกฎหมายกําหนดไว  แยกเปน 

กองคลัง จํานวน  177,600  บาท 
กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน  198,000  บาท 

 

   

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 347,100 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกขาราชการและลูกจางประจํา 
ท่ีมีสิทธิ์ไดรับเงินตามระเบียบและกฎหมายกําหนดไว  แยกเปน 

กองคลัง จํานวน  197,100  บาท 
กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน  150,000  บาท 

 

   

  คาใชสอย รวม 2,744,000 บาท 
   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 1,410,000 บาท 
   1. คาจางเหมาบริการ     

  

   เพ่ือจายเปนคาจางท่ีเปนกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
เชน จางเหมาบริการเจาหนาท่ีชวยงานในฝายตางๆ จางเหมาบริการ งานกําจัด 
สิ่งปฏิกูลตางๆ ฯลฯ  แยกเปน 

กองคลัง จํานวน  530,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน  880,000  บาท 

 

   

    2. คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 130,000 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาทําเนียมตางๆ เชน คาทําเนียมธนาคาร เปนตน ซ่ึงเปน
คาธรรมเนียมท่ีตองชําระและดําเนินการตามภารกิจ  แยกเปน 

กองคลัง จํานวน  30,000 บาท 
กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท  

  

 

 
 

 

    3. คาเบ้ียประกัน จํานวน 380,000 บาท 

  
    เพ่ือจายเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตท่ีใชในราชการและโรงเรียนในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (กองพัสดุ)  
   

  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ    
   1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 139,000 บาท 

  

   เพ่ือจายใหแกขาราชการและพนักงานจางตามภารกิจในการเดินทางไปราชการ 
ท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  แยกเปน 

กองคลัง จํานวน  87,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน  52,000  บาท 

 

   

   2. คาสินไหมทดแทน จํานวน 100,000 บาท 

  

   เพ่ือสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย กรณีโดนรถขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกอใหเกิดความเสียหาย  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท.0808.4/ว1033 ลงวันท่ี  
16 มีนาคม 2554 (กองพัสดุฯ) 
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   3. คาใชจายในการเรงรัดจัดเก็บภาษี จํานวน 350,000 บาท 

  
   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเรงรัดจัดเก็บภาษีการพัฒนาระบบการจัดเก็บ

ภาษีและคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บภาษี (กองคลัง) 
   

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 235,000 บาท 
   1. คาซอมแซมครุภัณฑ เพ่ือจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑตางๆ 

ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  แยกเปน 
กองคลัง จํานวน   70,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน 100,000  บาท 

 

   

   2. คาซอมแซมยานพาหนะ เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
ตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ  แยกเปน 

กองคลัง จํานวน  45,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน  20,000  บาท  

   

  คาวัสดุ รวม 1,195,000 บาท 
  วัสดุสํานักงาน จํานวน 520,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุสํานักงานอ่ืนๆ ท่ีใชในราชการ  

แยกเปน 
กองคลัง จํานวน  120,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน  400,000  บาท  

   

  วัสดุงานบานงานครัว  จํานวน 25,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุอ่ืน  ๆท่ีใชในราชการ  แยกเปน 

กองคลัง จํานวน  10,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน  15,000  บาท  

   

  วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 65,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสงตลอดจนวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับ

ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช และอ่ืนๆ ท่ีใชในราชการ แยกเปน 
กองคลัง จํานวน  45,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน  20,000  บาท  

   

  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 195,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับใชกับรถยนต รถจักรยานยนต 

เครื่องมือเครื่องใช และอ่ืนๆ ท่ีใชในราชการ  แยกเปน 
กองคลัง จํานวน  135,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน    60,000  บาท  

   

  วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 390,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ ท่ีใชในราชการ แยกเปน 

กองคลัง จํานวน   90,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพยสิน จํานวน 300,000  บาท  

   

  คาสาธารณูปโภค รวม 8,100,000 บาท 
  คาไฟฟา จํานวน 7,000,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

และรองรับภารกิจการถายโอน (กองคลัง) 
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  คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 700,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาท่ีใชในราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

และรองรับภารกิจถายโอน (กองคลัง) 
   

  คาบริการโทรศัพท จํานวน 400,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทโทรสารท่ีใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน 

และรับรองภารกิจถายโอน (กองคลัง) 
   

 
งบลงทุน รวม 179,000 บาท 

  
คาครุภัณฑ รวม 179,000 บาท 

  
1.ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 121,000 บาท 

   1.1 คาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับนั่งทํางาน จํานวน 29,700 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับนั่งทํางาน จํานวน 11 ตัว เพ่ือใชในราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
รองรับบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึนเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน 
แตหาซ้ือไดในราคาทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้ 

- พนักพิงสูง มีท่ีทาวแขน เบาะบุนวมหุมดวยหนังสีดํา 
- ปรับสูงต่ํา ดวยโชคแกส  
- ขาพลาสติกมีลอเลื่อน 
- ขนาดไมนอยกวา 63x64 x120ซม. (กวาง×ลึก×สูง) 
- ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564 ) หนาท่ี 653 ลําดับท่ี 98 
(กองคลัง) 

   

   1.2 คาจัดซ้ือเกาอ้ีนั่งทํางาน จํานวน 17,400 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีนั่งทํางาน จํานวน 3 ตัว เพ่ือใชในราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและรองรับบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึนเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐาน แตหาซ้ือไดในราคาทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้ 

- พนักพิงสูง มีทาวแขน เบาะบุนวมหุมดวยหนัง 
- ปรับสูง-ต่ํา ดวยโชคแกส  
- ขาเหล็กชุปโครเม่ียม มีลอเลื่อน 
- ขนาด 655x680 x116-1260  มม. (กวาง×ลึก×สูง) 
-  ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 655 ลําดับท่ี 
103 (กองพัสดุฯ) 
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   1.3 คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 27,500 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานจํานวน 5 หลัง 
โดยมีคุณสมบัติดังนี้  

- เปนตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน 
- มีมือจับ ชนิดบิด  
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  

- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
เพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเปนครุภัณฑท่ีมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี
9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 656  
ลําดับท่ี 104 (กองพัสดุฯ) 

   

   1.4 คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ล้ินชัก จํานวน 7,900 บาท 

  

      เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก เพ่ือใชในราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครภุัณฑ รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
            - มีหูลิ้นชัก 
            - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 
มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 954 ลําดับท่ี 172 (กองพัสดุฯ) 

   

   1.5 คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานทึบ จํานวน 33,000 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานทึบ จํานวน 5 หลังเพ่ือ
ใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สําหรับจัดเก็บเอกสาร ท่ีมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนและตูเก็บเอกสารมีไมเพียงพอเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานแตหาซ้ือไดในราคาทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้ 
       - มีมือจับชนิดปด 

- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
- ขนาดไมนอยกวา 92×46×183 ซม. (กวาง×ลึก×สูง) 
- ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 652 ลําดับท่ี 94 
(กองคลัง) 

   

   1.6 คาจัดซ้ือเครื่องคํานวณเลขไฟฟา จํานวน 5,500 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคํานวณเลขไฟฟา จํานวน 1 เครื่องเพ่ือใชในราชการ     

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและใหเพียงพอตอการใชงานเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
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มาตรฐาน ครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน  รายละเอียดดังนี ้

  

  - เครื่องคํานวณเลข จํานวน 12 หลกั+ TAX ใชกระดาษ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 954 ลําดับท่ี 173 (กองคลัง) 

 

 

  

  2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม 58,000 บาท 
   2.1 คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 จํานวน 44,000 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 
จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน        
โดยจัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดดังนี ้

- หนวยประมวลผลกลาง(CPU)4 แกนหลัก 4 CORE จํานวน 1 หนวย 
มีหนวยความจําแบบCache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB มีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน 3.0 GHz 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือดีกวา ดังนี้  

1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
     2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลกัในการแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB  หรือ  
    3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือการแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวย 
ความจําหลักในการแสดงภาพไมนอยกวา 2 GB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ 1 
TBหรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 
1 หนวย  

- มี DVD – RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base –T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LCDหรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 

และมีขนาด 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี  
9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 955 ลําดับท่ี 174  (กองคลัง) 
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   2.2 คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรชนิด LED ขาวดํา  จํานวน 9,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรชนิด LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่องเพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน         
โดยจัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดดังนี้ 

- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารได 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134  ลงวันท่ี  
9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 955 ลําดับท่ี 175 (กองคลัง) 

   

   2.3 คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VAจํานวน 2 เครื่อง
เพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยจัดซ้ือตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดดังนี ้

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี   
9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 653 ลําดับท่ี 
97 (กองคลัง) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  2,120,000  บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน    
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,120,000 บาท 
  งบดําเนินงาน รวม 1,620,000 บาท 
   คาใชสอย รวม 1,620,000 บาท 
   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

   1. คาใชจายโครงการสงเสริมความสงบเรียบรอยและปองกันอาชญากรรม  
   โดยประชาชนมีสวนรวม  

จํานวน 1,620,000 บาท 

       เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมความสงบเรียบรอยและ
ปองกันอาชญากรรมโดยประชาชนมีสวนรวม ตามรายละเอียด
โครงการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 114 
ลําดับท่ี 1 (สํานักปลัด ฯ) 

     

  งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท 

   เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 500,000 บาท 

       1) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ  จํานวน 300,000 บาท 

    โครงการฝกอบรมสงเสริมรักษาความสงบเรียบรอยและพัฒนาทองถ่ิน
อําเภอบานไผ ประจําป 2562 (สํานักปลัดฯ) 

   

    2) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ  จํานวน 200,000 บาท 
    โครงการอาสาสมัครเครือขายนักเรียนนักศึกษาตานภัยอาชญากรรม

ยาเสพติด ประจําป 2562 (สํานักปลัดฯ) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 257,691,500 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 

แผนงานการศึกษา 
   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1102,849,900 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 44,270,000 บาท 

  
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 44,270,000 บาท 

  
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 16,200,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนเงินเดือน ใหแกขาราชการรวมท้ังเงินปรบัปรุงเงินเดือนในกรณีท่ีมี

การเลื่อนข้ันเปนกรณีพิเศษ หรอืกรณีท่ีมีการโอนยาย (สํานักการศึกษาฯ) 
      

  
เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน จํานวน 630,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ใหแกขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมตามท่ีมี 

ระเบียบและกฎหมายกําหนดไว รวมท้ังเงินเพ่ิมสําหรับขาราชการท่ีเงินเดือน 
เต็มข้ัน (สํานักการศึกษาฯ) 

      

  
เงินประจําตําแหนง จํานวน 720,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแก ขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับ และจาย

เปนเงินวิทยฐานะใหแกศึกษานิเทศก ตามท่ีมีระเบียบและกฎหมายกําหนด
ไว (สํานักการศึกษาฯ) 

      

  
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 26,040,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ผูเชี่ยวชาญพนักงาน

จางท่ัวไป รวมท้ังเงินปรับปรงุคาตอบแทนพนักงานจาง (สํานักการศึกษาฯ) 
      

  
เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง จํานวน 680,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ รวมท้ังเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง

ตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ตามท่ีมีระเบียบและกฎหมายกําหนดไว
(สํานักการศึกษาฯ) 

      

 
งบดําเนินงาน รวม 30,630,000 บาท 

  
คาตอบแทน รวม 1,100,000 บาท 

  
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 300,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก ขาราชการ

พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไปในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบ
ดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด(สํานักการศึกษาฯ) 

 
    

  
คาเชาบาน จํานวน 600,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนคาเชาบานของขาราชการ และลูกจางท่ีมีสิทธิไดรับเงินตาม

ระเบียบและกฎหมายกําหนดไว (สํานักการศึกษาฯ)  
    

  
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 200,000 บาท 

    
 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับเงิน

ตามระเบียบและกฎหมายกําหนดไว (สํานักการศึกษาฯ) 
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คาใชสอย รวม 10,124,000 บาท 

  
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 2,770,000 บาท 

    

 คาจางเหมาบริการ เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ท่ีเปนกิจการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนและโรงเรียนในสังกัดฯ เชน จางเหมา
บริการเจาหนาท่ีท่ีชวยงานในฝายตางๆ สํานักการศึกษาฯ และพุทธมณฑล
อีสานจังหวัดขอนแกน คาจางเหมาถายเอกสาร จางเหมาเขาปกเย็บเลม
แผนพับตางๆตลอดจนคาจางเหมาบริการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ฯลฯ 
(สํานักการศึกษาฯ) 

      

  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   

  
   

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 174,000 บาท 

    

  เพ่ือจายใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนขาราชการ
ครู พนักงานจาง และลูกจางของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ในการเดินทางไปราชการท้ังในและนอกเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน(สํานักการศึกษาฯ) 

      

  
 2. คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานัก

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน 400,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเชาท่ีพัก คา
เอกสาร คาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  ตามรายละเอียดโครงการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี22 ลําดับท่ี 22 (สํานัก
การศึกษาฯ) 

    

  

   
3. คาใชจายโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 100,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียน  
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จํานวน19 แหง เชน      
คาเอกสาร คาวัสดุ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ ฯลฯ 
ตามรายละเอียดโครงการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ท่ี 3 พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนาท่ี 125  
ลําดับท่ี 5 (สํานักการศึกษาฯ) 
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 4. คาใชจายโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมจังหวัด

การศึกษาทองถิ่นท่ี 12 
จํานวน 300,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุมจังหวัดการศึกษาทองถ่ินท่ี 12 เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเชา  
ท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียด
โครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนาท่ี 166 ลําดับ
ท่ี 48 (สํานักการศึกษาฯ) 

    

  

   
5. คาใชจายโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของครูและนักเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 1,700,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของครูและนักเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คา
วัสดุ คาเอกสาร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.
2559  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนาท่ี 124 ลําดับท่ี 4  
(สํานักการศึกษาฯ) 

      

  
 6. คาใชจายโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการ  

   จัดการเรียนรู เพ่ือยกระดับคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษา 
จํานวน 500,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการจัดการเรียนรู  เพ่ือยกระดับคุณภาพครูและคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คา เชา ท่ี พัก คาเอกสาร คาวัสดุ 
คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนาท่ี 162  ลําดับ
ท่ี 42 (สํานักการศึกษาฯ) 
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 7. คาใชจายโครงการพัฒนาระบบงานวิชาการสถานศึกษาสังกัด 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
จํานวน 300,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาระบบงานวิชาการสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ดานการพัฒนาหลักสูตรพัฒนา
กระบวนการเรียนรู เทคนิคการสอนการวัดและประเมินผลการวิจัยในชั้น
เรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการ
สอน การทดสอบความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารวมท้ังการคัดเลือกครูผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาดีเดน       
เชน คาอาหาร คาเชาท่ีพัก คาอาหารวาง คาเอกสาร คาวัสดุ คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนาท่ี 163 ลําดับท่ี 44 
(สํานักการศึกษาฯ) 

    

  

  
 8. คาใชจายโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
จํานวน 200,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ท้ังการนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การ
ประกันคุณภาพภายนอก และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุ 
คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนาท่ี 129 ลําดับ
ท่ี 13 (สํานักการศึกษาฯ) 

    

  

  
 9. คาใชจายโครงการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
จํานวน 2,000,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาลงทะเบียนเขารับ
การฝกอบรมตามหลักสูตรตาง ๆ คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ 
ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 22 ลําดับท่ี 21 
(สาํนักการศึกษาฯ) 
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   10. คาใชจายโครงการพัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนศูนยพระยืน 

จํานวน 300,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ศูนยพระยืน เชน คาลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมตาม
หลักสูตรตาง ๆ คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ รายละเอียด
โครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 22 ลําดับท่ี 21 
(สาํนักการศึกษาฯ) 

   

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม (สํานักการศึกษาฯ)    จํานวน 1,380,000 บาท 
      1. คาซอมแซมครุภัณฑ  จํานวน        80,000  บาท 

2. คาซอมแซมยานพาหนะ  จํานวน 100,000  บาท 
3. คาซอมแซมระบบไฟฟา  จํานวน 200,000  บาท 
4. คาซอมแซมสิ่งกอสราง  จํานวน 1,000,000  บาท 

 

      

  
คาวัสดุ รวม 19,406,000 บาท 

  
วัสดุสํานักงาน จํานวน 220,000 บาท 

    
  เพ่ือจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพและวัสดุสํานักงานท่ีจําเปนอ่ืนๆ 

ท่ีใชในราชการ (สํานักการศึกษาฯ) 
      

  
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท 

    
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว และวัสดุอ่ืนๆ สําหรับใชใน

ราชการ(สํานักการศึกษาฯ) 
      

  
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตลอดจนวัสดุอ่ืนๆ ท่ีใชกับ
ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใชและอ่ืนๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
สํานักการศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน (สํานักการศึกษาฯ) 

      

  
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 300,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับใชกับรถยนต 
รถจักรยานยนต และเครื่องมือเครื่องใชและอ่ืนๆ ท่ีใชในราชการของ
สํานักการศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน (สํานักการศึกษาฯ) 

      

  
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 180,000 บาท 

    
  เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของท่ีอยูในความ

รับผิดชอบ (สํานักการศึกษาฯ) 
      

  
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,596,000 บาท 

    
  เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ใหกับโรงเรียนบานหนองเสี้ยว 

และโรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ)  (สํานักการศึกษาฯ) 
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วัสดุอ่ืน รวม 17,000,000 บาท 

    
 1. คาวัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน เครื่องเขียน หนังสือและแบบเรียน

เสริมทักษะ 
จํานวน 17,000,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน เครื่องเขียน หนังสือและ
แบบเรียนเสริมทักษะใหกับโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน (สํานักการศึกษาฯ) 

   

 
งบรายจายอ่ืน รวม 13,000,000 บาท 

  
รายจายอ่ืน รวม 13,000,000 บาท 

  
 1. คาใชจายโครงการจางท่ีปรึกษาจัดหาครูชาวตางชาติพัฒนาหลักสูตร

ภาษาตางประเทศ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
จํานวน 13,000,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจางท่ีปรึกษาจัดหาครชูาวตางชาติพัฒนาหลักสูตร
ภาษาตางประเทศ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาวัสดุ  
คาเอกสาร คาตอบแทนวิทยากร/ท่ีปรึกษา ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการของ
องคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 16 ลําดับท่ี 10  
(สํานักการศึกษาฯ) 

   

 
งบลงทุน รวม 14,949,900 บาท 

  
คาครุภัณฑ รวม 7,761,900 บาท 

  
1. ครภุัณฑสํานักงาน รวม 685,500 บาท 

   
1.1 คาจดัซ้ือโตะทํางาน จํานวน 24,000 บาท 

    

 

 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางาน ขนาด 140x70x76 เซนติเมตร พรอมกลองลิ้นชัก
มีลอ หนาท็อปกระจกสีชา สโีอคแดง เพ่ือใชในราชการสํานักการศึกษาฯ จํานวน 2 
ตัว ในการเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนครภุัณฑท่ีไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 955 ลําดับท่ี 176 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   1.2 คาจดัซ้ือเกาอ้ีทํางาน จํานวน 11,000 บาท 
   

 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน ขนาด 655x680x1160 - 1260 มม.  
(กวางxลึกxสูง) มีทาวแขน เบาะบุนวมหุมดวยหนัง ปรับระดับสูง-ต่ํา ดวยโชค
แกส ขาเหล็กชุปโครเม่ียม มีลอเลื่อน เพ่ือใชในราชการสํานักการศึกษาฯ 
จํานวน 2 ตัว ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เปน
ครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองถ่ิน 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 955 ลําดับท่ี 177  (สํานักการศึกษาฯ) 
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   1.3 คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเล่ือน  จํานวน 16,500 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน ขนาด 

119x41x88 ซม. พรอมขารองตู มีแผนชั้น 2 แผน ปรับระดับได จํานวน  
3 หลงั เพ่ือใชในราชการสํานักการศึกษาฯ สําหรับจัดเก็บเอกสารท่ีมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึน เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ แตหา
ซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 955 ลําดับท่ี 178 
(สํานักการศึกษาฯ) 

   

   1.4 คาจัดซ้ือโตะ-เกาอ้ีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 374,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะ-เกาอ้ีนักเรียน เพ่ือใชในราชการโรงเรียน      

ในสังกัด ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการทางดานการศึกษา เปน
ครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซ้ือไดตาม
ราคาในทองถ่ินโดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี ้

- โตะ-เกาอ้ีนักเรียน A4 มอก. ระดับมัธยมศึกษา 
- โครงสรางเหล็กกลม ขนาด 7 หุน หนาไมยางพารา 
- ขนาดโตะ 60x40x76ซม. 
- ขนาดเกาอ้ี 38x40x46ซม. 
- พนักพิงสูง 83 ซม. 

    แยกสวนตามสวนราชการ ดังนี้ 
1. โรงเรียนพูวัดพิทยาคม    จํานวน 120 ชุด 
2. โรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ)    จํานวน 100 ชุด 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989  
ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 955 ลําดับท่ี 179  
(สํานักการศึกษาฯ) 

   

   1.5คาจัดซ้ือโตะ-เกาอ้ีนักเรียน ระดับประถมศึกษา จํานวน 160,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะ-เกาอ้ีนักเรียน ระดับประถมศึกษา เพ่ือใช 

ในราชการโรงเรียนบานหนองเสีย้ว จํานวน 100 ชุด ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบริการทางดานการศึกษา เปนครุภัณฑท่ี 
ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคา 
ในทองถ่ิน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

- โตะ-เกาอ้ีนักเรียน A4 มอก. ระดับประถมศึกษา 
- โครงสรางเหล็กกลม พนสีดํา ขนาด 6 หุน หนาไมยางพารา 
- ขนาดโตะ 40x60x67ซม.  
- ขนาดเกาอ้ี 38x38x38ซม. 
- พนักพิงสูง 70 ซม. 
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- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561หนาท่ี 956 ลําดับท่ี 180 
(สํานักการศึกษาฯ) 

   1.6 คาจัดซ้ือโตะ - เกาอ้ีโรงอาหาร โรงเรียนพูวัดพิทยาคม อําเภออุบลรัตน 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 100,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะ-เกาอ้ีโรงอาหาร เพ่ือใชในราชการโรงเรยีนพูวัด
พิทยาคม อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ขนาด 6 ท่ีนั่ง จํานวน 12 ชุด  
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการทางดานการศึกษาเปนครุภัณฑท่ีไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

- หนาโตะ ปูดวยไมระแนงเนื้อแข็งขนาด 75x180x75 ซม. 
- โครงสรางเหล็กกลอง ขนาด 1¼x 1 ¼ นิ้ว โครงขา/คานเชื่อมติดกัน 
พับเก็บไมได พนสีดําปลายขามีปุมปรับระดับสีดํา 

- มานั่งยาว 2 ตัว/ชุด ขนาด 30x150x45 ซม. 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยน 
แปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561หนาท่ี 999 ลําดับท่ี 293 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

  
2. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รวม 6,069,000 บาท 

   
2.1 คาจัดซ้ือรถยนตกระบะบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ 
ระบบเกียรอัตโนมัติ 

จํานวน 869,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถยนตกระบะบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ระบบ
เกียรอัตโนมัติ จํานวน 1 คัน เพ่ือใชในราชการสํานักการศึกษาฯ  เปน
ครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะ ดังนี้ 

- ขนาด 1 ตัน 
- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต 

สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต  ขับเคลื่อน 2 ลอ 
- ระบบเกียรเปนระบบอัตโนมัต ิ
- เปนกระบะสําเร็จรูป  
- หองโดยสารเปนแบบดับเบิล้แค็บ 4 ประตู  
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 956 ลําดับท่ี 182   
(สํานักการศึกษาฯ) 
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2.2 คาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ (3,000 ซีซี) จํานวน 5,200,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ (3,000 ซีซี)
จํานวน 4 คัน เปนครุภัณฑท่ีมีลักษณะท่ีดีกวาครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 3,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 80 กิโลวัตต 

- น้ําหนักตัวรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมนอยกวา 5,000 กิโลกรัม 
- ความยาวของตัวรถ ไมนอยกวา 5 เมตร 
- ความยาวของกระบะบรรทุก ไมนอยกวา 4 เมตร 
- ความกวางรถกระบะ ไมนอยกวา 2 เมตร 
- กระบะตอนทาย ติดตั้งโครงหลังคาโดยสารดวยอลูมิเนียมพรอม

ตระแกรงบรรทุกของบนหลังคา 
- ดานขางมีหนาตางบานสไลด จํานวนไมนอยกวา 4 ชอง มีตะแกรง

เก็บของดานใน จํานวน 2 แถว ติดตั้งพัดลมไมนอยกวา จํานวน 4 
ตัว มีไฟแสงสวางไมนอยกวา 2 จุด 

- พ้ืนปูดวยไมเนื้อแข็ง ติดตั้งเบาะนั่ง จํานวน 3 แถว 
- ดานทายโครงหลังคามีประตูเปด-ปด มีชองโปรงแสงพรอมบันได

ข้ึนลง ตามมาตรฐานกรมการขนสงกําหนด พนสีและตรา
สัญลักษณตามท่ีกําหนด 

แยกตามสวนราชการ ดังนี้ 
1.โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย 
2.โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา 
3.โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 

    4.โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 956 ลําดับท่ี 181  
(สํานักการศึกษาฯ) 

    

  
3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร รวม 160,000 บาท 

   
3.1.คาจัดซ้ือกลองดิจิตอล จํานวน 35,000 บาท 

   

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองดิจิตอล จํานวน 1 กลอง เพ่ือใชในราชการสํานัก
การศึกษาฯ  ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเผยแพร
ประชาสัมพันธงานตาง ๆ เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

- ความละเอียดภาพสูงสุด 6000 x 4000  
- สัดสวนภาพ 1:1, 3:2, 4:3, 16:9  
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- พิกเซล 24.3 Megapixels  
- เซลลรับภาพ (Image Sensor) APS-C X-Trans CMOS lll Sensor  
- ความไวแสง Auto, 200-12800 
- คาความเร็วชัตเตอร 1/32000 
- ประเภทหนวยความจํา SD/SDHC/SDXC 
- ขนาดหนาจอ Touch screen 3 นิ้ว สามารถปรับองศามองได 
- Lens ขนาด 16-50 MM  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 956 ลําดับท่ี 183  (สํานักการศึกษาฯ) 

   
3.2.คาจัดซ้ือกลองดิจิตอล ชนิด DSLR พรอมอุปกรณเสริม จํานวน 125,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองดิจิตอล ชนิด DSLR พรอมอุปกรณเสริม  
เพ่ือใชในราชการสํานักการศึกษาฯ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานการเผยแพรประชาสัมพันธงานตาง ๆ เปนครุภัณฑท่ีไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี ้

- ความละเอียดภาพสูงสุด 6720 x 4480  
- สัดสวนภาพ 3 : 2  
- พิเซล 30 : 4 Megapixel  
- เซลลรับภาพ (Image Sensor) Full-Frame  
- ความไวแสง Auto, 100-32000 
- คาความเร็วชัตเตอร 30 SEC-1/8000 Sec 
- ประเภทหนวยความจํา SD/SDHC/SDXC/CompactFlash 
- ขนาดหนาจอ LCD 3.2 นิ้ว 
- Video Out HDMI C (Mini) USB 3.0  
- ไมมีแฟลชภายใน 

อุปกรณเสริม 
- Lens ขนาด 24-105 MM มีระบบกันสั่น 
- เมมโมรี่ แบบ SDHC ขนาด 64 GB 
- กระเปาใสกลอง 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 956 ลําดับท่ี 184  
(สํานักการศึกษาฯ) 
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4.ครุภัณฑงานบานงานครัว รวม 55,400 บาท 

  
 4.1 คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอออน  จํานวน 22,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบขอออน จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือ
ใชในราชการในพ้ืนท่ีบริเวณพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแกนเปน
ครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะ ดังนี้ 

- เปนเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย 
- เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา 
- ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี 

- พรอมใบมีด 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 956 ลําดับท่ี 185 
(สํานักการศึกษาฯ) 

   

  
 4.2 คาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบเข็น จํานวน 13,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบเข็น จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชใน
ราชการในพ้ืนท่ีบริเวณพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแกน เปนครุภัณฑ
ท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะ ดังนี้ 

- เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็นชนิดสูบนอน 
- เครื่องยนตไมนอยกวา 3.5 แรงมา 

    - รัศมีตัดหญากวางไมนอยกวา 18 นิ้ว 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134  
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 957 ลําดับท่ี 186 
(สํานักการศึกษาฯ) 

   

  
 4.3 คาจัดซ้ือเครื่องตัดแตงพุมไม  ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 20,400 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 2 
เครื่อง  เพ่ือใชในราชการในพ้ืนท่ีบริเวณพุทธมณฑลอีสานจังหวัด
ขอนแกน เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ  ดังนี ้

- เปนเครื่องตัดแตงพุมไมชนิดใชเครื่องยนตแบบมือถือ 
- ใชเครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
- ความจุกระบอกสูบขนาดไมนอยกวา 21 ซีซี 
- เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 0.8 แรงมา 
- ใบมีดตัดขนาดไมนอยกวา 22 นิ้ว 
- ใบมีดตัดสามารถใชได 2 ดาน 
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- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 957 ลําดับท่ี 187(สํานัก
การศึกษาฯ) 

  
5.ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม 392,000 บาท 

   
5.1คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  จํานวน 22,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) เพ่ือใชในราชการสํานักการศึกษาฯ จํานวน  
1 เครื่อง เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดย
จัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก(4 core) 
จํานวน 1 หนวยมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอย
กวา 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา 

ขนาดไมนอย 2 GBหรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  

3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา  
4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 

- มี DVD-RW หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา  
3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวามี Contrast Ratio ไมนอยกวา 
600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้วจํานวน 1 หนวย 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561หนาท่ี 957 ลําดับท่ี 188        
(สํานักการศึกษาฯ) 

   
5.2 คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน      จํานวน 352,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน เพ่ือใช 
ในราชการ จํานวน 22 เครื่อง  เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑโดยจัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา2 แกนหลัก (2 core)  
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา3.5 GHz หรือดีกวา 
จํานวน 1 หนวย 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไมนอย
กวา 4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวาขนาด
ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิดSolid StateDriveขนาดความจุ
ไมนอยกวา 120 GB จํานวน1 หนวย 

- มี DVD-RW หรือดีกวาจํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 
3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวามี Contrast Ratio ไมนอยกวา 
600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้วจํานวน 1 หนวย 
แยกตามสวนราชการ ดังนี้ 
1. สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน   4 เครื่อง 
2. โรงเรียนหนองโนประชาสรรค             จํานวน 18 เครื่อง 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561หนาท่ี  957 ลําดับท่ี 189 
(สํานักการศึกษาฯ) 

    

   
5.3 คาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร /ชนิด LED  
ขาวดํา (27 หนา/นาที) 

จํานวน 18,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา(27 หนา/นาที)เพ่ือใชในราชการท่ีสํานักการศึกษาฯ 
จํานวน 2 เครื่อง เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑโดยจัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ 

Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm)  

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB  

- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 ได 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  

- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  

- สามารถถายสําเนาเอกสารได 

- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 

- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวน 

  ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 957 ลําดับท่ี 190 
(สํานักการศึกษาฯ) 

    6. ครุภัณฑดนตรีและนาฏศลิป รวม 400,000 บาท 

   6.1 คาจัดซ้ือเครื่องดนตรสีากล  โรงเรียนบานหนองเส้ียว จํานวน 400,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องดนตรีสากล สํารับใชในราชการโรงเรียนบาน
หนองเสี้ยว เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
โดยจัดซ้ือตามราคาและคุณลักษณะเฉพาะท่ีกําหนดไวในบัญชีราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะครภุัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑดนตรี  
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  
ดังนี้ 

1) ไวโอลิน  จํานวน  15 ตัว   
2) เซลโล    จํานวน   3 ตัว 
3) เครื่องสังเคราะหเสียง หรือ ซินทิไซเซอร  จํานวน  2 ตัว 
4) เครื่องขยายเสียงสําหรับคียบอรดพรอมลําโพง จํานวน 2 ตู 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561หนาท่ี  999 ลําดับท่ี 294     
(สํานักการศึกษาฯ) 

  
คาท่ีดินส่ิงกอสราง รวม 7,188,000 บาท 

  
คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค รวม 7,188,000 บาท 

   
1. คากอสรางเสาเสมาธรรมจักร  จํานวน 96,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคากอสรางเสาเสมาธรรมจักร ใหกับโรงเรียนในสังกัด จํานวน         
16 แหง เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 1.20 เมตร สูง 1.70 เมตร ขัดผิวดวย    
กรดสีทอง ตัวหนังสือสีดํา รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 34 ลําดับท่ี 88 (สํานักการศึกษาฯ)  

     

   2. คาปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบานหนองเส้ียว  อําเภอ
หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 500,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบานหนอง
เสี้ยว อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ประกอบดวยงานทาสีอาคาร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 13 ลําดับท่ี 4 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   3. คากอสรางรั้ว โรงเรียนบานหนองเส้ียว อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน จํานวน 400,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วโรงเรียนบานหนองเสี้ยว อําเภอหนองสองหอง จังหวัด
ขอนแกน  เปนรั้วโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังกออิฐบล็อก ฉาบปูนเรียบ 
ทาสี ความยาว 76 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 29 ลําดับท่ี 53 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   4. คากอสรางประตูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน จํานวน 400,000 บาท 

  

  คากอสรางประตูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
ประกอบดวยประตูโครงเหล็ก จํานวน 4 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 35 ลําดับท่ี 97 
 (สํานักการศึกษาฯ) 
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 5. คาปรับปรุงท่ีจอดรถสําหรับครูและบุคลากรโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ 

อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน 
จํานวน 200,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงท่ีจอดรถสําหรับครูและบุคลากรโรงเรียนโคกสูง      
ประชาสรรพ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวยงานโครงเหล็ก       
มุงหลังคาเหล็กรีต ขนาดความกวาง 6 เมตร ยาว 18 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2562 หนาท่ี 35 ลําดับท่ี 95  (สํานักการศึกษาฯ) 

   

  
 6. คาปรับปรุงบานพักครู โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ อําเภอน้ําพอง  จังหวัด

ขอนแกน 
จํานวน 200,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงบานพักครู โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน ประกอบดวย งานรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู พรอมเปลี่ยนเปน
หลังคาเหล็กรดี งานเทลาน คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2562 หนาท่ี23 ลําดับท่ี 25 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

  
 7. คาปรับปรุงสนามบาสเกตบอล โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ  อําเภอน้ําพอง 

จังหวัดขอนแกน 
จํานวน 200,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงสนามบาสเกตบอล โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ อําเภอ
น้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวย งานทาสี ตีเสน สนามพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
600 ตร.ม.  งานซอมแซมแปนบาสเก็ตบอล  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2562 หนาท่ี 36  ลําดับท่ี 100 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

  
 8. คากอสรางโรงอาหาร โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  อําเภอเมือง  จังหวัด

ขอนแกน 
จํานวน 500,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางโรงอาหารโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวย อาคารโครงสราง คสล. ขนาด 11x12 เมตร 
หลังคาโครงเหล็กมุงแผนหลังคาเหล็กรีด จํานวน 1 หลัง  รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2562  หนาท่ี  29ลําดับท่ี 50  (สํานักการศึกษาฯ) 
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 9. คาปรับปรุงหองประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน 
จํานวน 500,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงหองประชุมโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวยงานปรับปรุงเวที ทาสีภายในหองประชุมและ
กอสรางตอเติมหองน้ํา จํานวน 2 หลัง  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2562 หนาท่ี36  ลําดับท่ี 99 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   10. คากอสรางรั้วโรงเรียนบานคูขาด สถิตอุปถัมภ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน จํานวน 292,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วโรงเรียนบานคูขาด (สถิตอุปถัมภ) อําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน รั้วผนังกออิฐบลอคฉาบปูนเรียบ ทาสี ความยาว  89 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2562 หนาท่ี 30 ลําดับท่ี 56 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

  
 11. คากอสรางอาคารโรงอาหาร โรงเรียนซําสูงพิทยาคม  อําเภอซําสูง จังหวัด

ขอนแกน 
จํานวน 500,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคารโรงอาหาร โรงเรียนซําสูงพิทยาคม อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวยอาคาร  คสล.  ขนาด 7x12 เมตร หลังคาโครง
เหล็กมุงแผนเหล็กรีด จํานวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2562 หนาท่ี 29  ลําดับท่ี 50 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

  
 12. คาซอมแซมอาคารโรงอาหารโรงเรียนพูวัดพิทยาคม  อําเภออุบลรัตน 

จังหวัดขอนแกน 
จํานวน 400,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมอาคารโรงอาหาร โรงเรียนพูวัดพิทยาคม อําเภออุบล
รัตน จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวยงานรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู พรอม
เปลี่ยนเปนหลังคาเหล็กรีต รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2562 หนาท่ี 36 ลําดับท่ี 101 (สํานักการศึกษาฯ) 
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 13. คาปรับปรุงตอเติมบานพักครู โรงเรียนศรเีสมาวิทยาเสริม อําเภอบานฝาง 

จังหวัดขอนแกน 
จํานวน 500,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงตอเติมบานพักครูโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม อําเภอ
บานฝาง จังหวัดขอนแกน  ปรับปรุงตอเติมบานพักครู จํานวน 1 หลัง โดยตอ
เติมหองนอน จํานวน 2 หอง ตอเติมหองน้ํา จํานวน  2 หอง พรอมทาสี และ
มุงหลังคา รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2562 หนาท่ี 36 ลําดับท่ี 102 (สํานัก
การศึกษาฯ) 

   

  
 14. คาปรับปรุงหองประชุมโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแกน 
จํานวน 500,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงหองประชุมโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย  อําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวย งานปรับปรุงเวที  ตอเติม
หองควบคุมติดตั้งฝาเพดานพรอมติดตั้งโคมไฟและทาสีภายในหอประชุม 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2562 หนาท่ี 37 ลําดับท่ี 103 (สํานัก
การศึกษาฯ) 

   

  
 15. คากอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลลปม) พรอม 

หอถังสูง โรงเรียนหนองโนประชาสรรค อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 
จํานวน 500,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลลปม) 
พรอมหอถังสูง โรงเรียนหนองโนประชาสรรค อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน
ขนาดไมนอยกวา 3,000  วัตต  ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจุมน้ํา ขนาดไมนอยกวา 
2 แรงมาและติดต้ังปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2562 หนาท่ี 37 ลําดับท่ี 104  (สํานักการศึกษาฯ) 

   

  
 16. คากอสรางสนามฟุตซอลโรงเรียนหนองโนประชาสรรค  อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแกน 
จํานวน 500,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางสนามฟุตซอล  โรงเรียนหนองโนประชาสรรค  อําเภอ
กระนวน  จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวยงานปรับพ้ืนท่ี เทลาน คสล. ทาสี      
ตีเสนสนาม รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2562 หนาท่ี 35 ลําดับท่ี 94 (สํานัก
การศึกษาฯ) 
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 17. คาปรับปรุงระบบไฟสองสวางภายในสนามฟุตบอลโรงเรียนหนองโน      

ประชาสรรค อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 
จํานวน 500,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงระบบไฟสองสวางภายในสนามฟุตบอล 
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค  อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 
ประกอบดวยติดตั้งเสาไฟฟาพรอมติดโคมไฟสปอรทไลทรอบสนาม
ฟุตบอล  ขนาด 70x90 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2562 หนาท่ี 106 ลําดับท่ี 37  (สํานัก
การศึกษาฯ) 

   

  
 18. คาปรับปรุงอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค อําเภอ

กระนวน จังหวัดขอนแกน 
จํานวน 500,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนหนองโนประชา
สรรค อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวยงานกอผนังอิฐ
ก้ันหองใตถุนอาคารขนาด 1.5x36 เมตร  ติดตั้งประตูหนาตาง ระบบ
ไฟฟา รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2562 หนาท่ี 107 ลําดับท่ี 37  (สํานัก
การศึกษาฯ) 

   

        
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,000,000 บาท 

 
งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท 

  
คาใชสอย รวม 1,000,000 บาท 

  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ รวม 1,000,000 บาท 

   1. คาใชจายโครงการพัฒนาศกัยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแกน จํานวน 1,000,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแกน  เชน 
คาอาหาร คาอาหารวาง คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากร 
ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 131   ลําดับท่ี 20 
(สํานักการศึกษาฯ) 
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งานระดับมัธยมศึกษา รวม 700,000 บาท 

 
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท 

  
คาใชสอย รวม 700,000 บาท 

  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ    

   
1. คาใชจายโครงการคาย STEM ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 500,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการคาย STEM ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาอาหาร 
คาอาหารวาง คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตาม
รายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 25 ลําดับท่ี 38 (สํานักการศึกษาฯ) 

     

   
2. คาใชจายโครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สําหรับโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 200,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียด
โครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 124  
ลําดับท่ี 3 (สํานักการศึกษาฯ) 

     

        
งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม 153,141,600 บาท 

 
งบดําเนินงาน รวม 144,841,600 บาท 

  
คาใชสอย รวม 144,841,600 บาท 

  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ    

   
1. คาใชจายโครงการนักเรียนคนเกงของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหาร   
สวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 150,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการทดสอบระดับทองถ่ินและระดับชาติ รวมท้ังการ
แขงขันและคัดเลือกนักเรียนในการเขารวมแขงขันทางวิชาการดนตรีกีฬา ศิลปะ
และหัตถกรรมของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน 
คาอาหาร คาอาหารวาง คาเชาท่ีพัก คาวัสดุ คาเอกสาร คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ  ตาม
รายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี 3    
พ.ศ.2559  
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 126  ลําดับท่ี 8 
(สํานักการศึกษาฯ) 

   
2. คาใชจายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน 250,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิเศษ
เรียนรวมของสถานศึกษาในจังหวัดขอนแกน รวมท้ังการพัฒนาเด็กพิเศษในการ
สงตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร 
คาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 21 ลําดับท่ี 17 (สํานักการศึกษาฯ) 

      

   3. คาใชจายโครงการสงเสริมสถานศึกษาดีเดนในการรณรงคปองกันยาเสพติด  จํานวน 100,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสถานศึกษาดีเดนในการรณรงคปองกันยา
เสพติด ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท้ังนี้ จะเบิกจายได
ตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 172  ลําดับท่ี 64 
(สํานักการศึกษาฯ) 

      

   
4. คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน 

จํานวน 200,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน ท้ังระดับสถานศึกษาและระดับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้ จะเบิกจายได
ตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 129  
ลําดับท่ี 14 (สํานักการศึกษาฯ) 
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 5. คาใชจายโครงการนักเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนอานออก 

เขียนไดรอยเปอรเซ็นต 
จํานวน 500,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการนักเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนอาน
ออกเขียนไดรอยเปอรเซ็นต เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเชาท่ีพัก คา
เอกสาร คาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯตามรายละเอียดโครงการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 125 ลําดับท่ี 6 
(สํานักการศึกษาฯ) 

   

   6. คาใชจายโครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  จํานวน 200,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ในสั ง กั ดองค การบริ หารส วนจั งหวั ดขอนแก น ด านสิ ทธิ เด็ ก
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค พฤติกรรมเบี่ยงเบน การปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด การแนะแนวนักเรียนดอยโอกาสและเครือขายแกน
นํา เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุ คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 127 ลําดับท่ี 9 
(สํานักการศึกษาฯ) 

  

 

   7. คาใชจายโครงการสงเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด จํานวน 300,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 
เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุ คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 127 ลําดับท่ี 10 
(สํานักการศึกษาฯ) 

  

 

   
8. คาใชจายโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 450,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเชาท่ี
พัก คาเอกสาร คาวัสดุ คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 123 ลําดับท่ี 1  
(สํานักการศึกษาฯ) 
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 9. คาใชจายโครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

และกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 
จํานวน 100,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE และกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด  เชน คาอาหาร 
คาอาหารวาง คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 126 ลําดับท่ี 
7 (สํานักการศึกษาฯ) 

    

  

  
 10. คาใชจายโครงการเขารวมคายฝกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จํานวน 50,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการเขารวมคายฝกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน    
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน คา
พาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 170 ลําดับท่ี 
59 (สํานักการศึกษาฯ) 

    

  

   11. คาใชจายในการสงเสริมการศึกษา จํานวน 600,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการศึกษาท้ังในและนอกระบบ  เชน    
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
ตามรายละเอียดโครงการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ    
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 129 ลําดับท่ี 16 
(สํานักการศึกษาฯ) 

   

  

  
 12. คาใชจายโครงการพัฒนาและสงเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวน

รวม โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
จํานวน 200,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาและสงเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบ     
มีสวนรวม โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เชน คาอาหาร คาอาหารวาง  คาเชาท่ีพัก    
คาเอกสาร คาวัสดุ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ 
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 123  ลําดับท่ี 2 
(สํานักการศึกษาฯ) 
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 13. คาใชจายโครงการคาย STEM ศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนตนของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
จํานวน 500,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการคาย STEM ศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุ คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการ
เขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561  หนาท่ี 26  ลําดับท่ี 39  
(สํานักการศึกษาฯ) 

    

 

  
 14. คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษาสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
จํานวน 100,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ท้ังนี้ จะเบิกจายไดตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 13 ลําดับท่ี 5  
(สํานักการศึกษาฯ) 

   

 

  

 15. คาใชจายโครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

จํานวน 100,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”              
สู   “ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ตามโครงการของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้ จะเบิกจายไดตอเม่ือไดรับการคัดเลือก
และไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 14 ลําดับท่ี 7 (สํานักการศึกษาฯ) 
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   16. คาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 141,041,600 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
ไดแก คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาจาง
เหมาบริการ คาปจจัยพ้ืนฐาน คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรคาใชจาย       
ในการจัดซ้ือหนังสือหองสมุดโรงเรียนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู      
ของโรงเรียนคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆ ตาม
ภาระหนาท่ีและอํานาจของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน จํานวน 19 แหงแบงจายตามไตรมาส ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับ
การจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนาท่ี 131-161      
ลําดับท่ี 21-38  (สํานักการศึกษาฯ) 
แยกรายละเอียดตามโรงเรียน ดังนี้ 

      

        

   16.1 โรงเรียนบานหนองเส้ียว รวม 7,013,160 บาท 

    (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 57,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครู    

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางท่ัวไปของโรงเรียนบานหนองเสี้ยวในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบดําเนินการ   
ใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

    (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,023,360 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครูสนับสนุนการสอน คนงาน/
แมบาน/ยามผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศ ของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว 

   

    (3) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติด ในสถานศึกษา       
ของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว 

   

    (4) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน       

บานหนองเสี้ยว 
   

    (5) คาอาหารกลางวัน จํานวน 2,108,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันของนักเรียนระดับอนุบาลและระดับชั้นประถม  

ปท่ี 1-6 ของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว  (อาศัยขอมูล  ณ  วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (6) คาท่ีนอนนักเรียนอนุบาล จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาท่ีนอนนักเรียนระดับอนุบาล ของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว    
    (7) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว    
    (8) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber Line 

: ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว 
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    (9) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนท่ีใชในการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว 
   

    (10) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน สําหรับเปน

ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว 
   

    (11) คารถรับ-สงนักเรียน จํานวน 500,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคารถรับ-สงนักเรียน โรงเรียนบานหนองเสี้ยว    
    (12) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา

ทองถิ่น (SBMLD) 
จํานวน 750,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
ขอนแกน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้ จะเบิกจาย
ตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  

   

    (13) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 973,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว 

(อาศัยขอมูล  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2561) 
   

    (14) คาหนังสือเรียน จํานวน 289,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาหนงัสือเรียนของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว  (อาศัยขอมูล      

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (15) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 179,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของ โรงเรียนบานหนองเสี้ยว (อาศัยขอมูล 

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (16) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 182,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของ โรงเรียนบานหนองเสี้ยว  (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (17) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 246,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ โรงเรียนบานหนองเสี้ยว (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (18) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 154,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนบาน     

หนองเสี้ยว (อาศัยขอมูล  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (19) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

ของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว 
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   16.2 โรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) รวม 5,558,000 บาท 

    (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 45,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางท่ัวไปของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) สังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบดําเนินการใหเสร็จทันตาม
กําหนด 

   

    (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 577,200 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครูสนับสนุนการสอน คนงาน/

แมบาน/ยามผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศ ของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) 

   

    (3) คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติด จํานวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดของโรงเรียนบานคูขาด 

(สถิตยอุปถัมภ) 
   

    (4) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน       

บานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) 
   

    (5) คาอาหารกลางวัน จํานวน 1,472,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันของนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 
10 มิถุนายน 2561) 

   

    (6) คาท่ีนอนนักเรียนอนุบาล จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาท่ีนอนนักเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตย

อุปถัมภ) 
   

    (7) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตย

อุปถัมภ) 
   

    (8) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber Line 

: ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi  ของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตย
อุปถัมภ) 

   

    (9) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนท่ีใชในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) 
   

    (10) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน สําหรับเปนฐาน 

ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) 
   

    (11) คารถรับ-สงนักเรียน จํานวน 350,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคารถรับ-สงนักเรียนของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ)    
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    (12) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน ในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 750,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน(SBMLD)ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้ จะเบิกจาย
ตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  

   

    (13) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 971,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรยีนบานคูขาด  (สถิตย

อุปถัมภ) (อาศัยขอมูล  ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2561) 
   

    (14) คาหนังสือเรียน จํานวน 234,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ)  (อาศัย

ขอมูล  ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2561) 
   

    (15) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 131,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) 

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2561) 
   

    (16) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 138,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของ โรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) 

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (17) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 217,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตย

อุปถัมภ) (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (18) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 171,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรยีนบานคูขาด 

(สถิตยอุปถัมภ) (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (19) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนบานคูขาด (สถิตอุปถัมภ)  
   

        
   16.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รวม 27,661,800 บาท 

    (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 195,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไปของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตอง
รีบดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

    (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,806,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครูสนับสนุนการสอน คนงาน/

แมบาน/ยามผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศ ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
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    (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จํานวน 1,200,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ-สงนักเรียนใหกับนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 
10 มิถุนายน 2561) 

   

    (4) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  

เมืองพลพิทยาคม 
   

    (5) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber 

Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
   

    (6) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา จํานวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
   

    (7) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนท่ีใชในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
   

    (8) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม    
    (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรยีน สาํหรับเปน

ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
   

    (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน ในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 750,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้ จะเบิกจาย
ตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

   

    (11) คาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 11,770,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 3,337,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (อาศัยขอมูล   

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 1,419,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (14) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 1,531,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
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    (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 2,951,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 1,551,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนเมืองพล

พิทยาคม (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (17) คาใชจายในการนํารองการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาตลอดชีวิต     
สูความเปนเลิศตามอัจฉริยภาพของเด็ก 

จํานวน 500,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการนํารองการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาตลอด
ชีวิต สูความเปนเลิศตามอัจฉริยภาพของเด็กดานคอมพิวเตอรโรงเรียนเมืองพล
พิทยาคม 

   

    (18) คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดโรงเรียนเมืองพล 
พิทยาคม 

จํานวน 200,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดโรงเรียนเมืองพล
พิทยาคม 

   

    (19) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  
   

        

   16.4 โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา รวม 5,045,200 บาท 
    (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 45,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาลูกจางประจําพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางท่ัวไปของโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษาในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบ
ดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

    (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 722,400 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครูสนับสนุนการสอน คนงาน/

แมบาน/ยามผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศ ของโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา 

   

    (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรยีนในสังกัด จํานวน 900,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันและรถรับ-สงนักเรียนใหกับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา (อาศัยขอมูล 
ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 

   

    (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา    
    (5) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนแทน

ศิลาทิพยศึกษา 
   

 
 

       



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

แผนงานการศึกษา 

151 

    (6) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber Line 

: ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา 
   

    (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา จํานวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจายคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาของ

โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา 
   

    (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนท่ีใชในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา 
   

    (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรยีนสาํหรับเปนฐาน

ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา 
   

    (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 750,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้ จะเบิกจาย
ตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  

   

    (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,211,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนแทนศิลาทิพย

ศึกษา (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 276,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา (อาศัยขอมูล 

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 122,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (14) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 132,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 255,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 180,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนแทนศิลา

ทิพยศึกษา(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (17) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา  
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   16.5 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม รวม 5,033,400 บาท 
    (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 48,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไปของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตอง
รีบดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

    (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 288,600 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครูสนับสนุนการสอน คนงาน/

แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครู ท่ีมีความชํานาญ      
ในการสอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 

   

    (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรยีนในสังกัด จํานวน 1,000,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันและรถรับ-สงนักเรียน ใหกับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม(อาศัยขอมูล     
ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 

   

    (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม    
    (5) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน    

ศรีเสมาวิทยาเสริม 
   

    (6) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber Line 

: ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 
   

    (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา จํานวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจายคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาของ

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 
   

    (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนท่ีใชในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนศรีเสมาวทิยาเสริม 
   

    (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรยีน สาํหรับเปน

ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 
   

    (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 750,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้ จะเบิกจาย
ตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  
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    (11) คาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,387,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนศรีเสมาวิทยา

เสริม (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (12)คาหนังสือเรียน จํานวน 335,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม (อาศัยขอมูล   

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 145,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสรมิ (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (14) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 156,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 301,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 171,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียน 

ศรีเสมาวิทยาเสริม (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (17) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม  
   

        
   16.6 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา รวม 5,473,000 บาท 
    (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 24,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไปของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยาในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตอง
รีบดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

    (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 361,200 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครูสนับสนุนการสอน คนงาน/

แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญ       
ในการสอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 

   

    (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จํานวน 1,000,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ – สงนักเรียน ใหกับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา (อาศัยขอมูล   
ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 

   

    (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา    
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    (5) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

พิศาลปุณณวิทยา 
   

    (6) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber Line 

: ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 
   

    (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา จํานวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจายคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของ

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 
   

    (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนท่ีใชในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 
   

    (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรยีน สาํหรับเปน

ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 
   

    (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 750,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน        
ในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้      
จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  

   

    (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,604,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (12)คาหนังสือเรียน จํานวน 382,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา (อาศัยขอมูล  

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 165,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (14) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 178,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 344,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา(อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 213,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียน 

พิศาลปุณณวิทยา (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
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    (17) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  
   

        
   16.7 โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย รวม 3,710,000 บาท 

    (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 45,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไปของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย ในกรณีท่ีมีงาน
เรงดวนตองรีบดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

    (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 469,200 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครูสนบัสนุนการสอน คนงาน/

แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญใน
การสอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย 

   

    (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรยีนในสังกัด จํานวน 800,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ-สงนักเรียน ใหกับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย (อาศัย
ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 

   

    (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย    
    (5) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียน

พระธาตุขามแกนพิทยาลัย 
   

    (6) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber 

Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนพระธาตุขาม
แกนพิทยาลัย 

   

    (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา จํานวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

ของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย 
   

    (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนท่ีใชในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย 
   

    (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน สําหรับเปน

ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย 
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    (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน ในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 750,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้ จะเบิกจาย
ตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  

   

    (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 664,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนพระธาตุขามแกน

พิทยาลัย (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (12)คาหนังสือเรียน จํานวน 154,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 68,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (14) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 73,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 142,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยา

ลัย(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 93,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนพระธาตุ

ขามแกนพิทยาลัย (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (17) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย  
   

        
   16.8 โรงเรียนซําสูงพิทยาคม รวม 6,843,600 บาท 
    (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางท่ัวไปของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบ
ดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

    (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 541,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครูสนับสนุนการสอน คนงาน/

แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญ    
ในการสอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม 

   

        



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

แผนงานการศึกษา 

157 

    (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรยีนในสังกัด จํานวน 1,000,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ–สงนักเรียน ใหกับนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี  
10 มิถุนายน 2561) 

   

    (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการโรงเรียนซําสูงพิทยาคม    
    (5) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 

ซําสูงพิทยาคม 
   

    (6) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber 

Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม 
   

    (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา จํานวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจายคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาของ

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม 
   

    (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนท่ีใชในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม 
   

    (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรยีนสาํหรับเปนฐาน

ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม 
   

    (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน ในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 750,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD)  ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้ จะเบิกจาย
ตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

   

    (11) คาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 2,100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม 

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 578,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม(อาศัยขอมูล ณ 

วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 253,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม (อาศัยขอมูล 

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (14) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 273,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   



                   ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562    องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

แผนงานการศึกษา 

158 

    (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 527,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 339,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนซําสูง

พิทยาคม (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (17) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม  
   

        
   16.9 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม รวม 3,499,400 บาท 
    (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางท่ัวไปของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม ในกรณีท่ีมีงานเรงดวน ตองรีบ
ดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

    (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 180,600 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครูสนบัสนุนการสอน คนงาน/

แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญใน
การสอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม 

   

    (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรยีนในสังกัด จํานวน 800,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันและรถรับ–สงนักเรียน ใหกับนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี  
10 มิถุนายน 2561) 

   

    (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม    
    (5) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียน 

พูวัดพิทยาคม 
   

    (6) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber 

Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม 
   

    (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา จํานวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม 
   

    (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนท่ีใชในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม 
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    (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน สําหรับเปน

ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนพูวดัพิทยาคม 
   

    (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 750,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้ จะเบิกจาย
ตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  

   

    (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 709,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 168,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม (อาศัยขอมูล  

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 73,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม (อาศัยขอมูล 

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (14) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 79,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม (อาศัยขอมูล 

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 152,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 96,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนพูวัด

พิทยาคม (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (17) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนพูวัดพิทยาคม  
   

        
   16.10 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค รวม 5,906,200 บาท 
    (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 48,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไปของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค ในกรณีท่ีมีงานเรงดวน
ตองรีบดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 
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    (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 722,400 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครูสนับสนุนการสอน คนงาน/

แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญ       
ในการสอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค 

   

    (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรยีนในสังกัด จํานวน 900,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ–สงนักเรียน ใหกับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค (อาศัยขอมูล 
ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 

   

    (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค    
    (5) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

หนองโนประชาสรรค 
   

    (6) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber 

Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนหนองโนประชา
สรรค 

   

    (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา จํานวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค 
   

    (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนท่ีใชในการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค 
   

    (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรยีน สาํหรับเปน

ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค 
   

    (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน       
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 750,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้ จะเบิกจาย
ตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  

   

    (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,467,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนหนองโนประชา

สรรค (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 334,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค (อาศัยขอมูล 

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
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    (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 148,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (14) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 160,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 309,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 216,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนหนองโน

ประชาสรรค (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (17) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค  
   

    (18) คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬา
และวิชาการ 

จํานวน 400,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี 
กีฬาและวิชาการ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค 

   

        
   16.11 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ รวม 3,502,000 บาท 
    (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 48,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไปของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตอง
รีบดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

    (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 361,200 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครูสนับสนุนการสอน คนงาน/

แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญ       
ในการสอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ 

   

    (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรยีนในสังกัด จํานวน 800,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ – สงนักเรียนใหกับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ (อาศัยขอมูล ณ 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 

   

    (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ    
    (5) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน   

โคกสูงประชาสรรพ 
   

        



                   ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562    องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

แผนงานการศึกษา 

162 

    (6) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber Line 

: ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFiของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ 
   

    (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา จํานวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ 
   

    (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนท่ีใชในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ 
   

    (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรยีน สาํหรับเปน

ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ 
   

    (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 750,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้ จะเบิกจาย
ตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  

   

    (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 605,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนโคกสูงประชา

สรรพ (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (12)คาหนังสือเรียน จํานวน 144,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ (อาศัยขอมูล 

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 63,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (14) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 68,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 130,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 81,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนโคกสูง

ประชาสรรพ (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (17) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ 
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   16.12 โรงเรียนโนนหันวิทยายน รวม 9,480,400 บาท 
    (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 96,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไปของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตอง
รีบดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

    (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 180,600 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครูสนับสนุนการสอน คนงาน/

แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญ    
ในการสอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนโนนหันวิทยายน 

   

    (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรยีนในสังกัด จํานวน 1,200,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ – สงนักเรียนใหกับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน (อาศัยขอมูล    
ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 

   

    (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการโรงเรียนโนนหันวิทยายน    
    (5) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนโนน

หันวิทยายน 
   

    (6) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber 

Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFiของโรงเรียนโนนหันวิทยายน 
   

    (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา จํานวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน 
   

    (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนท่ีใชในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนโนนหันวิทยายน 
   

    (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน สําหรับเปน

ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนโนนหันวิทยายน 
   

    (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน       
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 750,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน       
ในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้       
จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  
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    (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 3,531,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 975,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนโนนหันวิทยายน (อาศัยขอมูล     

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 426,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของโรงเรียนโนนหันวิทยายน 

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (14) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 459,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนโนนหันวิทยายน (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 886,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนโนนหันวิทยายน (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 525,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียน 

โนนหันวิทยายน (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (17) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนโนนหันวิทยายน 
   

        
   16.13 โรงเรียนสีชมพูศึกษา รวม 16,413,840 บาท 
    (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 159,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไปของโรงเรียนสีชมพูศึกษา ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบ
ดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

    (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,118,040 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครูสนบัสนุนการสอน คนงาน/

แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญใน
การสอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนสีชมพูศึกษา 

   

    (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรยีนในสังกัด จํานวน 1,200,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ–สงนักเรียนใหกับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ของโรงเรียนสีชมพูศึกษา 
(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 

   

    (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรียนสีชมพูศึกษา    
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    (5) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียน 

สีชมพูศึกษา 
   

    (6) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber 

Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนสีชมพูศึกษา 
   

    (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา จํานวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ของโรงเรียนสีชมพูศึกษา 
   

    (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนท่ีใชในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนสีชมพูศึกษา 
   

    (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรยีน สาํหรับเปน

ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนสชีมพูศึกษา 
   

    (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน  
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 750,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน         
ในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้       
จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

   

    (11) คาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 6,564,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนสชีมพูศึกษา

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 1,826,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนสชีมพูศึกษา (อาศัยขอมูล         

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 791,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของโรงเรียนสีชมพูศึกษา (อาศัยขอมูล    

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (14) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 853,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนสชีมพูศึกษา  

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 1,647,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนสชีมพูศึกษา  

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 954,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียน 

สีชมพูศึกษา  (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
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    (17) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนสชีมพูศึกษา  
   

    (18) คาใชจายโครงการสนับสนุนและสงเสริมความเปนเลิศทางดานกีฬา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนและสงเสริมความเปนเลิศทางดาน

กีฬา ของโรงเรียนสีชมพูศึกษา 
   

        
   16.14 โรงเรยีนมัธยมหนองเขียด รวม 4,925,200 บาท 
    (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 45,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด ในกรณีท่ีมีงานเรงดวน      
ตองรีบดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

    (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 722,400 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครูสนบัสนุนการสอน คนงาน/

แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญใน
การสอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 

   

    (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จํานวน 900,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ – สงนักเรียน ใหกับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด (อาศัยขอมูล      
ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 

   

    (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด    
    (5) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

มัธยมหนองเขียด 
   

    (6) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber 

Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFiของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
   

    (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา จํานวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
   

    (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนท่ีใชในการจัดการ 

ศึกษาของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
   

    (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรยีน สาํหรับเปน

ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
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    (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 750,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน(SBMLD)ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้  
จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

   

    (11) คาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,146,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 262,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด (อาศัยขอมูล ณ 

วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 116,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (14) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 125,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 242,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 165,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนมัธยม

หนองเขียด  (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (17) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด  
   

        
   16.15 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร รวม 6,568,000 บาท 
    (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 45,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไปของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตอง
รีบดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

    (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 469,200 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครูสนับสนุนการสอน คนงาน/

แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครู ท่ีมีความชํานาญ   
ในการสอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
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    (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จํานวน 1,000,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ–สงนักเรียน ใหกับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร (อาศัยขอมูล   
ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 

   

    (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร    
    (5) คาน้ําประปา จํานวน 300,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาท่ีใชในกิจการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร    
    (6) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียน

พระยืนวิทยาคาร 
   

    (7) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital 

Subcriber Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียน
พระยืนวิทยาคาร 

   

    (8) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา จํานวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
   

    (9) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนท่ีใชในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
   

    (10) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน สําหรับเปน

ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชวีิตของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
   

    (11) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน ในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 750,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้  
จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการคัดเลือก และไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

   

    (12) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,697,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรยีนพระยืนวิทยาคาร

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (13) คาหนังสือเรียน จํานวน 399,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร (อาศัยขอมูล ณ 

วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (14) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 174,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
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    (15) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 187,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (16) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 361,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (17) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 234,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียน 

พระยืนวิทยาคาร (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (18) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
   

    (19) คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬา
และวิชาการ 

จํานวน 500,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี 
กีฬาและวิชาการของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

   

        
   16.16  โรงเรียนเปรมติณสูลานนท รวม 5,180,800 บาท 
    (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 45,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางท่ัวไปของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท ในกรณีท่ีมีงานเรงดวน     
ตองรีบดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

    (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,011,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครูสนับสนุนการสอน คนงาน/

แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครู ท่ีมีความชํานาญ       
ในการสอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท 

   

    (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรยีนในสังกัด จํานวน 900,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ–สงนักเรียน ใหกับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท 
(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 

   

    (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการ โรงเรยีนเปรมติณสูลานนท    
    (5) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

เปรมติณสูลานนท 
   

    (6) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber 

Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท 
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    (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา จํานวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท 
   

    (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนท่ีใชในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท 
   

    (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรยีน สาํหรับเปน

ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท 
   

    (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน ในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 750,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้  
จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

   

    (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,125,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 261,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท (อาศัยขอมูล 

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 115,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท  

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (14) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 124,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 239,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 159,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนเปรม    

ติณสูลานนท (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (17) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท  
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   16.17 โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค รวม 8,959,600 บาท 
    (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 54,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางท่ัวไปของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบ
ดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

    (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,552,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครูสนับสนุนการสอน คนงาน/

แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครู ท่ีมีความชํานาญ   
ในการสอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค 

   

    (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรยีนในสังกัด จํานวน 1,100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ – สงนักเรียน ใหกับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1–6 ของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค 
(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 

   

    (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการ โรงเรยีนนาง้ิววิทยาสรรค    
    (5) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนา

ง้ิววิทยาสรรค 
   

    (6) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber 

Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค 
   

    (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา จํานวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค 
   

    (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนท่ีใชในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค 
   

    (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรยีน สาํหรับเปน

ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค 
   

    (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 750,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้  
จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 
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    (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 2,367,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 663,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค (อาศัยขอมูล    

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 286,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค (อาศัยขอมูล 

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (14) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 308,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 594,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 333,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนนาง้ิว

วิทยาสรรค (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (17) คาใชจายในการนํารองการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาตลอดชีวิตสู
ความเปนเลิศตามอัจฉรยิภาพของเด็ก 

จํานวน 500,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการนํารองการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาตลอดชีวติ 
สูความเปนเลิศตามอัจฉรยิภาพของเด็ก ดานฟุตบอล โรงเรยีนนาง้ิววทิยาสรรค 

   

    (18) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค  
   

        
   16.18 โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย รวม 5,091,000 บาท 
    (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไปของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย ในกรณีท่ีมีงานเรงดวน
ตองรีบดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

    (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,480,200 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครูสนับสนุนการสอน คนงาน/

แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย 

   

    (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรยีนในสังกัด จํานวน 800,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ – สงนักเรียน ใหกับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย 
(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
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    (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย    
    (5) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน   

ซับสมบูรณพิทยาลัย 
   

    (6) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber 

Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนซับสมบูรณ
พิทยาลัย 

   

    (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา จํานวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย 
   

    (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนท่ีใชในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย 
   

    (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรยีน สาํหรับเปน

ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย 
   

    (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน ในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 750,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการ
พัฒนาทองถ่ิน  (SBMLD)  ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือ
ไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

   

    (11) คาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 872,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนซับสมบูรณ

พิทยาลัย (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 201,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย (อาศัยขอมูล 

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 89,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย 

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (14) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 96,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย (อาศัย

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 185,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
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    (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 126,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนซับสมบูรณ

พิทยาลัย (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (17) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย  
   

        
   16.19  โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม รวม 5,177,000 บาท 
    (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางท่ัวไปของโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ในกรณีท่ีมีงานเรงดวน    
ตองรีบดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

    (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,264,200 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครูสนับสนุนการสอน คนงาน/

แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญ     
ในการสอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 

   

    (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรยีนในสังกัด จํานวน 900,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถ รบั – สงนักเรียนใหกับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 
(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 

   

    (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการ โรงเรยีนโนนโพธิ์ศรวีิทยาคม    
    (5) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนโนน

โพธิ์ศรีวิทยาคม 
   

    (6) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber 

Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนโนนโพธิ์ศรี
วิทยาคม 

   

    (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา จํานวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาของ

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 
   

    (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนท่ีใชในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 
   

    (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรยีน สาํหรับเปน

ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 
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    (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน ในการ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 750,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
ในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ตามโครงการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท้ังนี้     
จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการคัดเลือกและไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

   

    (11) คาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 985,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนโนนโพธิ์ศรี

วิทยาคม(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 233,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม (อาศัยขอมูล 

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 102,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของของโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (14) คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 110,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 212,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

(อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 129,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนโนนโพธิ์

ศรีวิทยาคม (อาศัยขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561) 
   

    (17) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ    

ของโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม  
   

        
 งบเงินอุดหนุน รวม 8,300,000 บาท 

  เงินอุดหนุน รวม 8,300,000 บาท 

  เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม 7,900,000 บาท 

   1) อุดหนุนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1  จํานวน 1,000,000 บาท 
    โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ

(สํานักการศึกษาฯ)  
   

   2) อุดหนุนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2  จํานวน 1,000,000 บาท 
    โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ

(สํานักการศึกษาฯ)  
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   3) อุดหนุนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 จํานวน 1,000,000 บาท 
    โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ

(สํานักการศึกษาฯ)  
   

   4) อุดหนุนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 จํานวน 2,000,000 บาท 
    โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ

(สํานักการศึกษาฯ)  
   

   5) อุดหนุนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จํานวน 1,500,000 บาท 
    โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ

(สํานักการศึกษาฯ)  
   

   6) อุดหนุนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จํานวน 1,300,000 บาท 
    โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ

(สํานักการศึกษาฯ)  
   

   7) อุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพบานไผ  จํานวน 100,000 บาท 
    โครงการคายพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถทักษะการใชภาษาจีนสําหรับ

นักศึกษา ปวส.วิทยาลัยการอาชีพบานไผ กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
ณ วิทยาลัยการรถไฟสาธารณรัฐประชาชนจีน (สํานักการศึกษาฯ) 

   

        
  เงินอุดหนุนเอกชน รวม  400,000 บาท 
   1)  อุดหนุนสมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแกน จํานวน      400,000 บาท 
    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และนักเรียนดานศิลปะ ดนตร ีกีฬาและ

วิชาการ  (สํานักการศึกษาฯ) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
อําเภอเมืองขอนแกนจังหวัดขอนแกน 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 310,560,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 

 
แผนงานสาธารณสุข    
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 310,560,000 บาท 

 
งบดําเนินงาน รวม 302,600,000 บาท 

  
คาตอบแทน รวม 282,600,000 บาท 

  
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น       

  
 1. คาปวยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 282,600,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาปวยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) ในเขตจังหวัดขอนแกน 
- มติ ครม.วันท่ี 24 มกราคม 2554 เรื่อง การดําเนินงาน 
โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.) เชิงรุก ป 2553 (สํานักปลัดฯ) 

      

  
คาใชสอย รวม 20,000,000 บาท 

  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ   

 
  

  
 1. คาใชจายในการสงเสริมกิจการสาธารณสุข จํานวน 20,000,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุม โรค
ระบาด และโรครายแรงตางๆ ตามรายละเอียดโครงการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
หนา 115 ลําดับท่ี 1 (สํานักปลัด ฯ) 

       

 
งบเงินอุดหนุน รวม 7,960,000 บาท 

  
เงินอุดหนุน รวม 7,960,000 บาท 

  เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 7,660,000 บาท 
  1) อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํานวน 1,660,000 บาท 

  
โครงการสงเสริมกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
จังหวัดขอนแกน ประจําป 2562 (สํานักปลัดฯ)  

   

  2) อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํานวน 5,800,000 บาท 

  
โครงการจัดซ้ืออุปกรณการแพทยโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน  
(สํานักปลัดฯ) 
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  3) อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานฝาง  จํานวน 200,000 บาท 

  
โครงการบูรณาการการแขงขันกีฬาเสริมสรางสุขภาพ และความปรองดอง 
สมานฉันทกับการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอบานฝาง 
ประจาํป 2561 (สํานักปลัดฯ) 

   

  
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 300,000 บาท 

  
1) อุดหนุนมูลนิธิตะวันฉายเพ่ือผูปวยปากแหวงเพดานโหวและความ
พิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา 

จํานวน 300,000 บาท 

  

โครงการพัฒนารูปแบบการบริการท่ีสมบูรณแบบ เพ่ือการดูแลผูปวย ภาวะ
ปากแหวง เพดานโหว และความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนาใน
พ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน (สํานักปลัดฯ) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 8,380,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 1,660,000 บาท 

 
งบดําเนินงาน รวม 1,660,000 บาท 

  
คาใชสอย รวม 1,660,000 บาท 

  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ       

   
1. คาใชจายโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการจัดการ 
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

จํานวน 900,000  บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาตกแตง
สถานท่ี คายานพาหนะ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 414 ลําดับ
ท่ี 18 (กองแผนฯ) 

    

   
2. คาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะและมลพิษในจังหวัดขอนแกน จํานวน 400,000  บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะและ
มลพิษในจังหวัดขอนแกน เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาตกแตง 
สถานท่ี คายานพาหนะ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 414 ลําดับท่ี 
17 (กองแผนฯ) 

    

   
3. คาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย จังหวัดขอนแกน จํานวน 300,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย
จังหวัดขอนแกน เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาตกแตง สถานท่ี คา
ยานพาหนะ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  
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-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 415 ลําดับท่ี 
20 (กองแผนฯ) 

   
4. คาใชจายโครงการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม 
แบบผสมผสานจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 60,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสานจังหวัดขอนแกน เชน คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาตกแตงสถานท่ี คายานพาหนะ ฯลฯ  
ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 414 ลําดับท่ี 
19 (กองแผนฯ) 

      

 

งานไฟฟาถนน รวม 6,720,000 บาท 

 
งบลงทุน รวม 6,720,000 บาท 

  
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 6,720,000 บาท 

  
คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค       

   

1. คาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย บนถนนสายบานหนองหวา  
หมูท่ี 6 ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ เช่ือมตอถนนลาดยางสายขอนแกน -   
ชุมแพจัง หวัดขอนแกน 

จํานวน 480,000  บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตยบนถนนสายบานหนองหวา 
หมูท่ี 6 ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพเชื่อมตอถนนลาดยางสายขอนแกน - ชุมแพ 
จังหวัดขอนแกน ชนิดหลอดแอลอีดี 40 วัตต เสาสูง 6 เมตร พรอมอุปกรณ 
จํานวน 12 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 701  ลําดับท่ี 68 (สํานักการชาง) 

    

   
2. คาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย บานกุดทิง หมูท่ี 4 ตําบลบานโนน     
อําเภอซําสูง - บานคอกคี หมูท่ี 9 ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 480,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตยบานกุดทิง หมูท่ี 4 
ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง - บานคอกคี หมูท่ี 9 ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน ชนิดหลอดแอลอีดี 40 วัตต เสาสูง 6 เมตร พรอมอุปกรณ 
จํานวน 12 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยน 
แปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 698  ลําดับท่ี 57 (สํานักการชาง) 
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3. คาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย บานโนน หมูท่ี 1 ตําบลบานโนน 
อําเภอซําสูง - บานหนองบัวนอย หมูท่ี 6 ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 480,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตยบานโนน หมูท่ี 1 
ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง - บานหนองบัวนอย หมูท่ี 6 ตําบลหนองตูม  
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ชนิดหลอดแอลอีดี 40 วัตต เสาสูง 6 เมตร พรอม
อุปกรณ จํานวน 12 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด 
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 699  ลําดับท่ี 58 (สํานักการชาง)  

    

   
4. คาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย บานคู หมูท่ี 1 ตําบลบานคูคํา –  
บานกระนวน หมูท่ี 1 ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 480,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตยบานคู หมูท่ี 1 ตําบล
บานคูคํา - บานกระนวน หมูท่ี 1 ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 
ชนิดหลอดแอลอีดี 40 วัตต เสาสูง 6 เมตร พรอมอุปกรณ จํานวน 12 ตน 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารส วนจั งหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 699  ลําดับท่ี 59 (สํานักการชาง) 

    

   

5. คาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย แยกทางหลวงหมายเลข 2152 -       
บานโคกกลาง หมูท่ี 3 ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง  - บานตอกเกี้ย หมูท่ี 2  
ตําบลน้ําออม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 480,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตยแยกทางหลวงหมายเลข 
2152 - บานโคกกลาง หมูท่ี 3 ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง - บานตอกเก้ีย หมูท่ี 2 
ตําบลน้ําออม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ชนิดหลอดแอลอีดี 40 วัตต 
เสาสูง 6 เมตร พรอมอุปกรณ จํานวน 12 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี  699 ลําดับท่ี 60 (สํานักการชาง) 

    

   

6. คาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย บนถนนสาย ขก ถ 10047 –  
บานปาเปอยหมูท่ี 1 ตําบลโนนสมบูรณ - บานนางอง  หมูท่ี 2 ตําบลนาง้ิว   
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 480,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตยบนถนนสาย ขก ถ 10047 - 
บานปาเปอย หมูท่ี 1 ตําบลโนนสมบูรณ - บานนางอง หมูท่ี 2 ตําบลนาง้ิว  
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ชนิดหลอดแอลอีดี 40 วัตต เสาสูง 6 เมตร 
พรอมอุปกรณ จํานวน 12 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน 
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 695  ลําดับท่ี 45 (สํานักการชาง) 
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7. คาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย บานโนนสมบูรณ หมูท่ี 2  
ตําบลโนนสมบูรณ - บานดงเย็น หมูท่ี 5 ตําบลนาง้ิว อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 480,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตยบานโนนสมบูรณ 
หมูท่ี 2 ตําบลโนนสมบูรณ - บานดงเย็น หมูท่ี 5 ตําบลนาง้ิว อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแกน ชนิดหลอดแอลอีดี 40 วัตต เสาสูง 6 เมตร พรอมอุปกรณ 
จํานวน 12 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 698  ลําดับท่ี 55 (สํานักการชาง) 

    

   

8. คาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย บานโนนเจริญ หมูท่ี 4  
ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน – ตําบลหนองกุงศรี     
อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

จํานวน 480,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตยบานโนนเจริญ หมูท่ี 4 
ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน - ตําบลหนองกุงศรี 
อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ชนิดหลอดแอลอีดี 40 วัตต เสาสูง 6 เมตร 
พรอมอุปกรณ จํานวน 12 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน 
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนา 695  ลําดับท่ี 46  (สํานักการชาง) 

    

   

9. คาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย บนถนนสาย ขก ถ 10047 – บาน
โคกกลางหมูท่ี 6 ตําบลโนนสมบูรณ - บานโนนสวรรค หมูท่ี 3 ตําบลนาง้ิว   
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 480,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตยบนถนนสาย ขก ถ 10047 - 
บานโคกกลาง หมูท่ี 6 ตําบลโนนสมบูรณ - บานโนนสวรรคหมูท่ี 3 ตําบลนาง้ิว 
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ชนิดหลอดแอลอีดี 40 วัตต เสาสูง 6 เมตร 
พรอมอุปกรณ จํานวน 12 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน 
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 696  ลําดับท่ี 47 (สํานักการชาง) 

    

   
10. คาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย บนถนนสาย ขก ถ 10047 – 
บานเทพอํานวย หมูท่ี 9 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 480,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตยบนถนนสาย ขก ถ 10047 - 
บานเทพอํานวย หมูท่ี 9 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน
ชนิดหลอดแอลอีดี 40 วัตต เสาสูง 6 เมตร พรอมอุปกรณ จํานวน 12 ตน
รายละเอี ยดตามแบบแปลนองค การบริ หารส วนจั งหวั ดขอนแก น 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 696  ลําดับท่ี 48 (สํานักการชาง) 
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11. คาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย บนถนนสาย ขก ถ 10047 - 
บานวังน้ําทิพย หมูท่ี 10 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 480,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตยบนถนนสาย ขก ถ 10047 - 
บานวังน้ําทิพย หมูท่ี10 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน
ชนิดหลอดแอลอีดี 40 วัตต เสาสูง 6 เมตร พรอมอุปกรณ จํานวน 12 ตน 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 696  ลําดับท่ี 49 (สํานักการชาง) 

    

   
12. คาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย บานหัวฝาย หมูท่ี 5 ตําบลโนน
สมบูรณ - บานดงเย็น หมูท่ี 5 ตําบลนาง้ิว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 480,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตยบานหัวฝาย หมูท่ี 5 
ตําบลโนนสมบูรณ - บานดงเย็น หมูท่ี 5 ตําบลนาง้ิวอําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแกน ชนิดหลอดแอลอีดี 40 วัตต เสาสูง 6 เมตร พรอมอุปกรณ 
จํานวน 12 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 698 ลําดับท่ี 56 (สํานักการชาง) 

    

   

13. คาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย บานทุงโพธิ์ชัย หมูท่ี 7 ตําบล 
โนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน - ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอ   
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี

จํานวน 480,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตยบานทุงโพธิ์ชัย หมูท่ี 7 
ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  - ตําบลกุดหมากไฟ 
อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ชนิดหลอดแอลอีดี 40 วัตต เสาสูง 6 เมตร
พรอมอุปกรณ จํานวน 12 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน 
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 697 ลําดับท่ี 51 (สํานักการชาง) 

    

   

14. คาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย บานโนนหัวชาง หมูท่ี 8  
ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน - ตําบลกุดหมากไฟ  
อําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธาน ี

จํานวน 480,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตยบานโนนหัวชาง หมูท่ี 8 
ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน - ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ชนิดหลอดแอลอีดี 40 วัตต เสาสูง 6 เมตรพรอม
อุปกรณ จํานวน 12 ตน รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด 
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 699  ลําดับท่ี 52  (สํานักการชาง) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกนจังหวัดขอนแกน 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 18,449,000 บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 

 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 18,449,000 บาท 
 งบดําเนินงาน รวม 7,400,000 บาท 
  คาใชสอย รวม 7,400,000 บาท 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ    
  

 
1. คาใชจายโครงการสนับสนุนชวยเหลือเด็กสตรีเยาวชน คนชรา 
ผูดอยโอกาสและคนพิการ 

จํานวน 1,200,000 บาท 

  

  

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือเด็กสตรี 
เยาวชน คนชรา ผูดอยโอกาสและคนพิการ เชน คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาท่ีพัก คาวัสดุอุปกรณ 
คายานพาหนะ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
หนาท่ี 390 ลําดับท่ี 1 (สํานักปลัดฯ) 

   

  
 

2. คาใชจายในกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 100,000 บาท 
  

  

เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ตลอดจนการ
รณรงคการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน เชน คาอาหารคาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาท่ีพัก คาวัสดุอุปกรณ 
คายานพาหนะ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 700 ลําดับท่ี 2 (สํานัก
ปลัดฯ) 
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3. คาใชจายในการรณรงคปองกันและปราบปรามยาเสพติด จํานวน 1,000,000 บาท 
  

  

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคใหประชาชนหางไกลยาเสพติด 
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาตอบแทนวิทยากร คา
เชาท่ีพัก คาวัสดุอุปกรณ คายานพาหนะ ฯลฯ รายละเอียดตาม
โครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 117 
ลําดับท่ี 1 (สํานักปลัดฯ) 

   

  

 
4. คาใชจายโครงการกอสรางหรือปรับปรุงซอมแซมท่ีอยูอาศัย ใหกับ
ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ 

จํานวน 500,000 บาท 

  

  

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางหรือปรับปรุงซอมแซมท่ีอยู
อาศัยใหกับผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ ประจําป 2562 เชน 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาท่ี
พัก คาวัสดุอุปกรณ คายานพาหนะ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการ
ขององคการบริหาร สวนจังหวัดขอนแกน 
 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 395 
ลําดับท่ี 6 (สํานักปลัดฯ) 

   

  
 

5. คาใชจายโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ”สรางจิตสํานึกปกปอง
สถาบันและสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ”ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

จํานวน 2,900,000 บาท 

  

  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสรางจิตสํานึกปกปองสถาบันและสราง
ความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาท่ีพักคาวัสดุอุปกรณ คา
ยานพาหนะ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 393
ลําดับท่ี 4 (สํานักปลัดฯ) 

   

  
 6. คาใชจายโครงการ 1 อําเภอ 1 ชุมชนตนแบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

จํานวน 500,000 บาท 

  

  

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ 1 อําเภอ 1 ชุมชน ตนแบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร 
คาตกแตงสถานท่ี คายานพาหนะ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
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-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
-เ ป น ไ ป ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท อ ง ถ่ิ น สี่ ป  ( พ . ศ . 2 5 6 1 -2 5 6 4 ) 
หนาท่ี 421 ลําดับท่ี 16 (กองแผนฯ) 

  
   7. คาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) 
จํานวน 200,000 บาท 

  

  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมูบาน (ทสม.) เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาตกแตงสถานท่ี     
คายานพาหนะ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
-เ ป น ไ ป ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ท อ ง ถ่ิ น สี่ ป  ( พ . ศ . 2 5 6 1 -2 5 6 4 ) 
หนาท่ี 419 ลําดับท่ี 9 (กองแผนฯ) 

   

     8. คาใชจายโครงการเยาวชนไทยใสใจส่ิงแวดลอม จํานวน 200,000 บาท 
  

  

เ พ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเยาวชนไทยใสใจ
สิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน เชน คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาตกแตง 
สถานท่ี คายานพาหนะ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  
หนาท่ี 420 ลําดับท่ี 13 (กองแผนฯ) 

   

     9. คาใชจายโครงการอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) จํานวน 800,000 บาท 
  

  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมราษฎรอาสา สมัคร
พิทักษปา (รสทป.) เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาตกแตง สถานท่ี คา
ยานพาหนะ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการ บริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 419 
ลําดับท่ี 10 (กองแผนฯ) 
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 งบเงินอุดหนุน รวม 11,049,000 บาท 

  เงินอุดหนุน รวม 11,049,000 บาท 

  เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท 

  
 

1) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จํานวน 50,000 บาท 

  
 

โครงการกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ ตําบลหนองแวง (สํานักปลัดฯ) 
 

 
 

  เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 9,880,000 บาท 

   1) อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดขอนแกน จํานวน 1,200,000 บาท 

  
 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกํานันผูใหญบานในการบูรณาการมาตรการ
รักษาความเปนระเบียบเรียบรอยและพัฒนาทองถ่ิน จังหวัดขอนแกน 
ประจาํป 2562 (สํานักปลัดฯ)  

   

   2) อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน จํานวน 3,000,000 บาท 

   โครงการเพ่ิมศักยภาพการพัฒนากลุมสตรีจังหวัดขอนแกน (สํานักปลัดฯ)     

   3) อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดขอนแกน จํานวน 1,000,000 บาท 

   
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดขอนแกนประจําป
งบประมาณ 2562 (สํานักปลัดฯ)     

   4) อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน จํานวน 200,000 บาท 

   
โครงการเสริมสรางหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็น เปนสุขดีเดน ระดับ
จังหวัดประจําปงบประมาณ 2561 (กองแผนฯ)     

   5) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอโนนศิลา จํานวน 80,000 บาท 

  
 

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิมพระเกียรติเพ่ือชวยเหลือ
ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ H.I.V อําเภอโนนศิลา  
จังหวัดขอนแกนประจาํปงบประมาณ 2562 (สํานักปลัดฯ)  

   

   6) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแวงใหญ จํานวน 100,000 บาท 

  
 

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉลิมพระเกียรติเพ่ือชวยเหลือ
ผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ H.I.Vอําเภอแวงใหญ ประจําปงบประมาณ 
2562 (สํานักปลัดฯ)  

   

   7) อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอโคกโพธิ์ไชย จํานวน 400,000 บาท 

  
 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกํานัน ผูใหญบาน และประชาชนท่ัวไปในการ
พัฒนาทองถ่ิน อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน ประจาํปงบประมาณ 
2562 (สํานักปลัดฯ) 

   

   8) อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบานฝาง จํานวน 200,000 บาท 

   
โครงการรวมพลังสตร ีรวมน้ําใจ กาวสูยุคใหมเทิดไท องคราชิน ี 
(สํานักปลัดฯ)    

   9) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชุมแพ จํานวน 300,000 บาท 

   โครงการอบรมอาสาสมัครตอตานยาเสพติดประจําป 2562  (สํานักปลัดฯ)    

   10) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโนนศิลา จํานวน 200,000 บาท 

   
โครงการหมูบานชุมชนและมวลชนสัมพันธ สรางภูมิคุมกันยาเสพติดและ
อาชญากรรม ประจําปงบประมาณ 2562 (สํานักปลัดฯ)    
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   11) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโนนศิลา จํานวน 200,000 บาท 

  
 

โครงการอบรมใหความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการรวมปฏิบัติงานปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของอาสาสมัครและประชาชน อําเภอโนนศิลา 
ประจาํปงบประมาณ 2562 (สํานักปลัดฯ) 

   

   12) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโนนศิลา จํานวน 100,000 บาท 

  
 

โครงการอบรมใหความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการรวมปองกันและแกไข
ปญหาการเกิดอุบัติเหตุและการจราจรของอาสาสมัครและประชาชน  
อําเภอโนนศิลา ประจําปงบประมาณ 2562 (สํานักปลัดฯ) 

   

   13) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ จํานวน 200,000 บาท 

   
โครงการฝกอบรมเยาวชนสัมพันธตานยาเสพติด ประจําป 2562 
(สํานักปลัดฯ)    

   14) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ จํานวน 300,000 บาท 

  
 

โครงการฝกอบรมสมาชิกแจงขาวอาชญากรรมตานยาเสพติด ประจําป 
2562 (สํานักปลัดฯ)    

   15) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานแฮด จํานวน 200,000 บาท 

   
โครงการฝกอบรมเยาวชนสัมพันธตานยาเสพติด ประจําป 2562  
(สํานักปลัดฯ) 

   

   16) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานแฮด จํานวน 300,000 บาท 

   โครงการฝกอบรมสมาชิกแจงขาวอาชญากรรมตานยาเสพติด (สาํนักปลัดฯ)    

   17) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานแฮด จํานวน 300,000 บาท 

   
โครงการฝกอบรมอาสาสมัครเครือขายปองกันอาชญากรรมตานยาเสพติด 
ประจาํป 2562 (สํานักปลัดฯ) 

   

   18) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรเปอยนอย จํานวน 300,000 บาท 

   
โครงการฝกอบรมเยาวชนม่ันใจ หางไกลยาเสพติด ปงบประมาณ 2562 
(สํานักปลัดฯ) 

   

   19) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรภูเวียง จํานวน 100,000 บาท 

   โครงการฝกอบรมอาสาสมัครชุมชนอําเภอภูเวียง (สํานักปลัดฯ)    

   
20) อุดหนุนศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
อําเภอโนนศิลา 

จํานวน 500,000 บาท 

   
โครงการศึกษาดูงานเพ่ือการบริหารจัดการการเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง (กองแผนฯ) 

   

   21) อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอซําสูง จํานวน 200,000 บาท 

   
โครงการพัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชน ตําบลบานโนน 
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน (กองแผนฯ) 

   

   22) อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอโนนศิลา จํานวน 500,000 บาท 

   
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี อําเภอโนนศิลา และศึกษาดูงานตามรอยพอ
สานตอระบบเศรษฐกิจพอเพียง (กองแผนฯ) 
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  เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน รวม 619,000 บาท 

   1) อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน จํานวน 300,000 บาท 
   โครงการกาชาดใสใจบรรเทาทุกข (สํานักปลัดฯ)    
  

 2) อุดหนุนกลุมอาชีพขาวเกรียบฟกทองบานดอน-บานหอย  
อําเภอชุมแพ 

จํานวน 100,000 บาท 

   โครงการฝกอบรมสนับสนุนสงเสริมกลุมอาชีพขาวเกรียบ (กองแผนฯ)    
   3) อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานแปรรูปเนื้อสัตวเทศบาลลําน้ําพอง จํานวน 219,000 บาท 
  

 
โครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมสินคาของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิม
รายไดใหกับชุมชน (กองแผนฯ) 

   

  เงินอุดหนุนเอกชน รวม 500,000 บาท 

   1) อุดหนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน จํานวน 500,000 บาท 
  

 
โครงการจัดงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร ครั้งท่ี 4 (E-SAN INDUSTRIAL 
FAIR 2019)” (กองแผนฯ) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

 ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  42,558,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง   

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 28,050,000 บาท 
 งบดําเนินงาน รวม 18,700,000 บาท 
  คาใชสอย รวม 18,700,000 บาท 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ     

   1. คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา จํานวน 13,500,000 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา เชน 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาตอบแทนวิทยากร คาเชา
ท่ีพัก คาวัสดุอุปกรณ คายานพาหนะ ฯลฯ ตามรายละเอียด
โครงการขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 4 
ลําดับท่ี 2  (สํานักปลัดฯ) 

     

   2. คาใชจายโครงการเขาคายพัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิตนักเรียน  
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สูความเปนเลิศ 

จํานวน 100,000 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการเขาคายพัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิต 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สูความเปนเลิศ เชน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร
ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 165 
ลําดับท่ี 46 (สํานักการศึกษา) 
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   3. คาใชจายโครงการเขารวมแขงขันกีฬาของนักเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 3,500,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการการเขารวมแขงขันกีฬาของนักเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
เชน  ค า อุปกรณการแข ง ขัน ค าตอบแทนเจ าหนา ท่ี  ค าสื่ อ
ประชาสัมพันธ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาอาหาร ฯลฯ ตาม
รายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คา
อุปกรณการแขงขัน คาตอบแทนเจาหนาท่ี คาสื่อประชาสัมพันธ คา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาอาหาร ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา 
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 163 
ลําดับท่ี 43 (สํานักการศึกษา) 

      

   4. คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน สูความเปนเลิศทางดานกีฬา 

จํานวน 500,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สูความเปนเลิศทางดานกีฬา 
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ
คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา 
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 164 
ลําดับท่ี 45 (สํานกัการศึกษาฯ) 

      

   5. คาใชจายโครงการพัฒนาวงดนตรีนักเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 50,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาวงดนตรีนักเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาท่ีพัก คาวัสดุอุปกรณ คา
ยานพาหนะ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 21 
ลําดับท่ี 19 (สํานกัการศึกษาฯ) 
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   6. คาใชจายโครงการคายศิลปะโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 50,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการคายศิลปะโรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกนเชน คาอาหาร คาอาหารวาง คา
อุปกรณดนตรี คาสถานท่ี ฯลฯ ตามรายละเอียดตามโครงการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ   
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 21 
ลําดับท่ี 18  (สํานกัการศึกษาฯ)  

   

   7. คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬาจักรยาน เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวอุทยานธรณจีังหวัดขอนแกน 

จํานวน 1,000,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬาจักรยาน เพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียวอุทยานธรณี เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาท่ีพัก คาวัสดุอุปกรณ คา
ยานพาหนะ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 868
ลําดับท่ี 2 (สํานกัการศึกษาฯ) 

   

        

 งบเงินอุดหนุน รวม 9,350,000 บาท 
  เงินอุดหนุน รวม 9,350,000 บาท 
  เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม 350,000 บาท 
     1) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบานแฮด  จํานวน 250,000 บาท 

    โครงการสงเสริมกีฬาบานแฮดสัมพันธ ประจาํปงบประมาณ 2562 
(สํานักปลัดฯ) 

   

   2) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบานฝาง จํานวน 100,000 บาท 

    โครงการวิ่งหินชางสี มินิ ฮาลฟ มาราธอน (สํานักปลัด)    

  เงินอุดหนุนเอกชน รวม 9,000,000 บาท 
   1) อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดขอนแกน  จํานวน 9,000,000 บาท 

    โครงการจัดกิจกรรมดานกีฬาและสงเสริมกีฬาองคกรภาครัฐเอกชน
ภายในจังหวัด (สํานักปลัดฯ) 
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 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 11,408,000 บาท 
 งบดําเนินงาน รวม 6,408,000 บาท 
  คาใชสอย รวม 6,408,000 บาท 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ     

   1. คาใชจายในการจัดงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 6,108,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการจัดงานประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรม หรือรวมกับสวนราชการอ่ืนในการสงเสริมงานประเพณี 
ศาสนาและวัฒนธรรมของทองถ่ินและจังหวัด เชน คาตอบแทนการ
แสดง อุปกรณตางๆคาเชาวัสดุ คาจางเหมา คาอาหาร ฯลฯ ตาม
รายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หนา 120 ลําดับท่ี 3 (สํานักการศึกษาฯ) 

     

   2. คาใชจายโครงการอบรมเยาวชนพุทธ คริสต หรืออิสลาม จํานวน 300,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมเยาวชนพุทธ คริสตหรืออิสลา

เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาตอบแทนวิทยากร 
คาเชาท่ีพัก คาวัสดุอุปกรณ คายานพาหนะ ฯลฯ ตามรายละเอียด
โครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หนา 120 ลําดับท่ี 4  (สํานักการศึกษา) 

      

 งบเงินอุดหนนุ รวม 5,000,000 บาท 
  เงินอุดหนุน    รวม 5,000,000 บาท 
  เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น    รวม 100,000 บาท 
       1) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลโนนอุดม อําเภอชุมแพ  

      จังหวัดขอนแกน 
จํานวน 100,000 บาท 

         โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจําป 2562 (สํานักการศึกษา)    
  อุดหนุนสวนราชการ รวม 4,900,000 บาท 
     1) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเขาสวนกวาง จํานวน 500,000 บาท 
    โครงการงานเทศกาลไกยางเขาสวนกวางและประเพณีบุญกุมขาว

ใหญ (สํานักการศึกษา) 
   

   2) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอชุมแพ จํานวน 300,000 บาท 
    โครงการจัดงาน กาชาดประจําป รวมของดีเมืองชุมแพ ประจําป 

2562 อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  (สํานักการศึกษา) 
   

   3) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอหนองสองหอง จํานวน 300,000 บาท 
    โครงการประเพณีบุญกุมขาวใหญ และของดีอําเภอหนองสองหอง    

ประจาํป 2562 (สํานักการศึกษา) 
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   4) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอโคกโพธิ์ไชย จํานวน 500,000 บาท 
    โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจําป 2562  

(สํานักการศึกษา) 
   

   5) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอโคกโพธิ์ไชย จํานวน 100,000 บาท 
    โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําพระเจาใหญไชยวาน ประจําป 

2562 (สํานักการศึกษา) 
   

   6) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอซําสูง จํานวน 100,000 บาท 
    โครงการแผนดินพระเจาใหญ รวมของดีอําเภอซําสูง ประจาํป 

2562 (สํานักการศึกษา) 
   

   7) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอโนนศิลา จํานวน 500,000 บาท 
    โครงการเทศกาลวาวและบุญกุมขาวโนนศิลา ประจําป 2561      

ปงบประมาณ 2562 (สํานักการศึกษา) 
   

   8) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบานไผ จํานวน 200,000 บาท 
    โครงการงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ และของดีอําเภอบานไผ 

ประจาํป 2562 (สํานักการศึกษา) 
   

   9 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบานไผ จํานวน 300,000 บาท 
    โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟอําเภอบานไผ ประจําป 2562 

(สํานักการศึกษา) 
   

   10) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบานแฮด จํานวน 150,000 บาท 
    โครงการงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ และของดีอําเภอบานแฮด 

ประจาํป 2562 (สํานักการศึกษา) 
   

   11) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเปอยนอย จํานวน 200,000 บาท 
    โครงการจัดงาน ศิวะราตรี ปูชะนียาลัย ปราสาทเปอยนอย 

ประจําป 2562 (สํานักการศึกษา) 
   

   12) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอภูผามาน จํานวน 600,000 บาท 
    โครงการจัดงานอนุรักษ สงเสริม ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม

ทองถ่ินอําเภอภูผามาน ประจําป 2562 (สํานักการศึกษา) 
   

   13) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอภูเวียง จํานวน 200,000 บาท 
    โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมอําเภอภูเวียง ประจําป 2562 

(สํานักการศึกษา) 
   

   14) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอมัญจาคีร ี จํานวน 450,000 บาท 
    โครงกาลเทศบาลกลวยไมปาบาน และของดีเมืองมัญจาคีรี 

ประจาํป 2562 (สํานักการศึกษา) 
   

   15) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแวงใหญ จํานวน 200,000 บาท 
    โครงการงานประเพณีบุญกุมขาวใหญของดีแวงใหญ ประจําป 2562 

(สํานักการศึกษา) 
   

   16) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอหนองนาคํา จํานวน 300,000 บาท 
    งานเทศกาล งมปลาน้ําแดง แงงผาฝาย ไหวพระพุทธนาคํา     

(สํานักการศึกษา) 
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 งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว รวม 3,100,000 บาท 
 งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท 
  คาใชสอย รวม 1,000,000 บาท 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ     

   1. คาใชจายโครงการสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  จํานวน 1,000,000 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเท่ียว เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาเชาท่ีพัก คาวัสดุอุปกรณ คายานพาหนะ ฯลฯ ตาม
รายละเอียดโครงการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  
หนา 399  ลําดับท่ี 5  (สํานักปลัดฯ) 

     

 งบเงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท 
  เงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท 
  เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 2,100,000 บาท 
   1) อุดหนุนเทศบาลนครขอนแกน  จํานวน 1,500,000 บาท 
    โครงการกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวและกระตุนเศรษฐกิจ โดย

การจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม ประจําปงบประมาณ 2562 
(สํานักปลัดฯ) 

   

   2) อุดหนุนเทศบาลนครขอนแกน  จํานวน 600,000 บาท 
    โครงการกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวและกระตุนเศรษฐกิจ โดย

การจัดงานมหัศจรรยพรรณไม นานาชาติ ประจําปงบประมาณ 
2562 (สํานักปลัดฯ)  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน   จังหวัดขอนแกน 
ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  470,961,400  บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 68,940,500 บาท 
 งบบุคลากร รวม 34,917,600 บาท 
  เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 34,917,600 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 21,500,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนเงินเดือน รวมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนในกรณีท่ีมีการ

เลื่อนข้ันเปนกรณีพิเศษ หรือกรณีท่ีมีการโอนยายใหแกขาราชการ
(สํานักการชาง) 

    

  เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 230,000 บาท 
      เพ่ือจายใหแก ขาราชการท่ีมิสิทธิไดรับเงินเพ่ิม ตามท่ีมีระเบียบและ

กฎหมายกําหนดไว (สํานักการชาง) 
    

  เงินประจําตําแหนง จํานวน 336,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการสํานักการชาง  

ผูอํานวยการสวน หัวหนาฝาย รวมถึงขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับตาม 
ท่ีมีระเบียบและกฎหมายกําหนดไว (สํานักการชาง) 

    

  คาจางลูกจางประจํา จํานวน 3,455,600 บาท 
      เพ่ือจายเปนเงินคาจางลูกจางประจํา รวมท้ังเงินปรับปรุงคาจาง

ประจําในกรณีท่ีมีการเลื่อนข้ันเปนกรณีพิเศษหรือกรณีท่ีมีการ
โอนยาย (สํานักการชาง) 

    

  เงินเพ่ิมตาง ๆของลูกจางประจํา จํานวน 100,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพ่ิมตางๆ  

ท่ีมีสิทธิไดรับตามท่ีมีกฎหมายและระเบียบกําหนดไว ใหแก
ลูกจางประจํา (สํานักการชาง) 

    

  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 8,925,900 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหกับพนักงานจางตามภารกิจรวมท้ัง

เงินเดือนตามท่ีมีระเบียบและกฎหมายกําหนด (สํานักการชาง) 
    

  เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 370,100 บาท 
      เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ใหกับพนักงานจางตามภารกิจและ 

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง (สํานักการชาง) 
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 งบดําเนินงาน รวม 30,554,600 บาท 
  คาตอบแทน รวม 821,600 บาท 
  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการ 

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในกรณีท่ีมีงานเรงดวน ตองรีบ
ดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด (สํานักการชาง) 

    

  คาเชาบาน จํานวน 261,600 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาเชาบานของขาราชการ ท่ีมีสิทธิไดรับเงิน 

ตามท่ีระเบียบและกฎหมายกําหนดไว (สํานักการชาง) 
    

  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 300,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกขาราชการและ

ลูกจางประจําท่ีมีสิทธิไดรับเงินตามท่ีระเบียบและกฎหมาย 
กําหนดไว (สํานักการชาง) 

    

  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 200,000 บาท 
         เพ่ือจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือผูท่ีทําหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ. 2560 โครงการตางๆ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (สํานักการชาง) 

   

  คาใชสอย รวม 20,003,000 บาท 
  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 1,590,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการงานซอมทางลาดยาง งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย งานสํารวจ ทดสอบและวิเคราะหบอบาดาล 
งานวิเคราะหคุณภาพน้ํา งานจางยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
และงานท่ีเปนกิจการของสํานักการชางและขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน เชน จางเหมาถายเอกสาร จางพิมพเอกสาร คาจาง
เหมาสํารวจ ทดสอบและวิเคราะหน้ําบาดาลเพ่ือหาแหลงน้ําบาดาล
และวิเคราะหคุณภาพน้ํา คาจางเหมาเคลื่อนยายเครื่องจักรกล จาง
เหมาพนักงานขับรถ คาจางเหมาคนงานและงานอ่ืนๆ(สํานักการชาง) 

    

  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ     

   1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 2,963,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการท้ังในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชา 
ท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาลงทะเบียนตางๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 
(สํานักการชาง) 
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   2. คาใชจายโครงการอบรมสัมมนาเครือขายชางทองถิ่นจังหวัดขอนแกน จํานวน 200,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมสัมมนาเครือขายชางทองถ่ิน

จังหวัดขอนแกน เชน ประชุมเชิงปฏิบัติการคาวัสดุอุปกรณ คาจาง
เหมาบริการและอ่ืนๆ รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ  
  ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 476 
  ลําดับท่ี 1 (สํานักการชาง)  

     

   3. คาใชจายในการถางปาและตัดวัชพืชสองขางทางถนนลาดยาง จํานวน 100,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการคนงาน ในการจัดการสิ่งบดบังทัศน

วิสัยในการมองเห็น และปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทางถนนลาดยาง  
ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
พ้ืนท่ีดําเนินการ 50,000 ตารางเมตร  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 378  
  ลําดับท่ี 6 (สํานักการชาง)  

    

   4. คาใชจายโครงการเสริมสรางมาตรการความปลอดภัยทางถนน จํานวน 1,000,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาติดตั้งและซอมแซมเครื่องหมายสัญญาณจราจร   

ปายเตือน ปายบังคับ ไฟสองสวาง งานตีเสนจราจร สัญลักษณบน
พ้ืนถนน และอุปกรณอํานวยความปลอดภัยตางๆ เพ่ือปองกัน
อุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนซอมแซมระบบไฟฟาสองสวางท่ีชํารุดท่ี
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนา 378  
  ขอ 7 (สํานักการชาง) 

    

   5. คาใชจายโครงการซอมปะผิวจราจรแบบ COLD MIX จํานวน 5,000,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการซอมปะผิวจราจรถนนลาดยางโดย

วิธี COLD MIX ปะหลุมบอ (POT HOLD) เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิง
และหลอลื่น คาเบี้ยเลี้ยง คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมา
บริการคนงาน คาวัสดุอุปกรณ และอ่ืนๆ รวมท้ังคาอะไหลสําหรับ
ซอมแซมดัดแปลง เพ่ิมเติมชิ้นสวนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และ
อุปกรณอ่ืน ๆ สําหรับใชในโครงการซอมปะผิวจราจรถนนลาดยางท่ี
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยใช
เครื่องจักรกลพรอมเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
(โครงการจัดทําเอง) พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 23,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 378  
  ลําดับท่ี 7 (สํานักการชาง) 
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   6. คาใชจายโครงการปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังหรือถนนหินคลุก จํานวน 4,200,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาเบี้ยเลี้ยง คาจางเหมา

บริการคนงาน คาเผยแพรประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ เชน คา
จัดซ้ือลูกรัง ฯลฯ สําหรับปรับเกรดถนนลูกรังหรือหินคลุกโดยใช 
เครื่องจักรกลพรอมเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน (โครงการจัดทําเอง) เปนถนนสายหลักในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแกน ท้ัง 26 อําเภอ รวมท้ังหมด 1,600 กิโลเมตร รายละเอียด
ตามโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 202  
  ลําดับท่ี 2 (สํานักการชาง)  

    

   7. คาใชจายโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน จํานวน 1,000,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ขอนแกน เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นท่ีใชในกิจการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ คาวัสดุอุปกรณ คาไสกรองน้ํา   
คาสารเคมีรถผลิตน้ําดื่ม คาจางเหมาบริการซอมบํารุงรักษาระบบผลิต
น้ําดื่ม คาซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องยนตเรือทองแบน คาซอมเรือ
ทองแบน เครื่องปมลมรถบรรทุกน้ํา รถผลิตน้ําดื่ม รถพัฒนาบอ
บาดาล รถเจาะบอบาดาล รถบรรทุกติดตั้งเครน และเครื่องมืออุปกรณ
ท่ีใชในงานกูภัยและเครื่องจักรกลท่ีใชในงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยคาซอมแซม คาวัสดุ อุปกรณในการพัฒนาบอบาดาล       
คาซอมแซมปมสูบน้ําบาดาลและอุปกรณควบคุมงาน คาใชจายใน
การอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐ ประชาชนและอาสาสมัคร
ตามโครงการตางๆ เชน การฝกอบรมทีมหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย    
การฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ รวมถึงการ
ฝกซอมแผนรวมกับหนวยงานตางๆ ของจังหวัดขอนแกน คาจัดซ้ือ
วัสดุอุปกรณเพ่ือการปองกันและบรรเทาภัยใหแกราษฎรท่ีประสบภัย
แลง อุทกภัย วาตภัยและสาธารณภัยอ่ืนๆรายละเอียดตามโครงการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 388  
ลําดับท่ี 1 (สํานักการชาง) 
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   8. คาใชจายโครงการกําจัดวัชพืชในแหลงน้ําและงานวิศวกรรม   
   ส่ิงแวดลอม 

จํานวน 850,000 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตและ
เครื่องจักรกล เครื่องยนตเรือ คาเบี้ยเลี้ยงและท่ีพักของเจาหนาท่ี 
คาใชจายการศึกษาวิจัยงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม งานดานการ
บริหารจัดการน้ํา และพัฒนาแหลงน้ํา คาจางเหมาบริการคนงาน 
คาจางเหมาเคลื่อนยายเรือพอนทูลและเครื่องจักรกล คาจางเหมา
บริการอ่ืนๆ คาวัสดุ อุปกรณ ท่ีใช ในงานวิศวกรรมสิ่ งแวดลอม      
งานพัฒนาแหลงน้ํา งานฝงกลบขยะตลอดจนงานอ่ืนๆ รายละเอียด
ตามโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 376  
ลําดับท่ี 3 (สํานักการชาง) 

     

   9. คาใชจายโครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการงานออกแบบ  
   สถาปตยกรรมเพ่ือคนท้ังมวล (Universal Design) 

จํานวน 200,000 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการคาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอ่ืนๆ โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ
งานออกแบบสถาป ตยกรรมเ พ่ือคนท้ั งมวล (Universal Design)
รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ  
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 377  
  ลําดับท่ี 4 (สํานักการชาง) 

    

   10. คาใชจายโครงการคนรุนใหมรูทันสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การเผชิญเหตุภัยพิบัติตางๆ เชน    
คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ในการฝก คาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร   
คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม คาจางเหมาบริการตางๆ 
คาลงทะเบียน คาของรางวัล และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวของ  
รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ    
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 389  
ลําดับท่ี 2 (สํานักการชาง) 
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   11. คาใชจายโครงการอุทยานธรณีขอนแกน (Geo Park)      จํานวน 300,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดทําเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ คาอบรมสัมมนา 
คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก และ
คาใชจายอ่ืนๆ ตามโครงการในการประชาสัมพันธและใหความรู     
ใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนแหลงทองเท่ียวในเชิงอนุรักษ กระตุน
เศรษฐกิจและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีใหมีการพัฒนาเพ่ือกาวไปสู
อุทยานธรณีระดับประเทศและระดับโลก เชน การศึกษาและการวิจัย
รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ  
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ประจําป 2561 หนาท่ี 865 ลําดับท่ี 1  
(สํานักการชาง) 

   

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,500,000 บาท 
      1. คาซอมแซมครุภัณฑ  

   เพ่ือจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑตางๆ  
   ท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
   (สํานักการชาง) จํานวน  200,000 บาท  
2. คาซอมแซมยานพาหนะ  
   เพ่ือจายเปนคาซอมแซมยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือ 
   เครื่องใชและอ่ืนๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ ใหสามารถใชงาน 
   ไดตามปกติ (สํานักการชาง) จํานวน  2,300,000 บาท  

    

  คาวัสดุ รวม 9,730,000 บาท 
  วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเขียน แบบพิมพ และวัสดุสํานักงาน

อ่ืนๆ ท่ีใชในราชการ (สํานักการชาง) 
    

  วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานัก

การชาง (สํานักการชาง) 
   

  วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับ 

ใชในราชการ (สํานักการชาง) 
    

  วัสดุกอสราง จํานวน 4,100,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ ในงานซอมแซมถนน สะพาน 

งานปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานสํานักการชางและศูนย 
ซอมเครื่องจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตลอดจน
โครงสรางพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีชํารุดเสียหายจากสาธารณภัยตางๆ รวมท้ัง
คาวัสดุ เพ่ือการปองกันและฟนฟูบูรณะพ้ืนท่ีท่ีประสบสาธารณภัย
ตางๆ (สํานักการชาง) 

    



                  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

202 

  วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 1,800,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและอะไหลยานพาหนะ ตลอดจน 

วัสดุอ่ืนๆ ท่ีใชกับยานพาหนะและขนสง เครื่องจักรกล เครื่องมือ
เครื่องใช ท่ีอยูในความรับผิดชอบ (สํานักการชาง) 

    

  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 3,000,000 บาท 
       เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสาํหรับใชกับรถยนต 

 รถจักรยานยนต และเครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องใชและอ่ืนๆ 
 (สํานักการชาง) 

    

  วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 200,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาวัสดุตางๆ ท่ีใชกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีอยูในความ

รับผิดชอบของสํานักการชาง (สํานักการชาง) 
    

  วัสดุอ่ืน จํานวน 350,000 บาท 
      1. คาวัสดุอะไหลซอมครุภัณฑประเภทงานทดสอบและวิเคราะห 

    คุณภาพวัสดุและคุณภาพงาน จํานวน 100,000 บาท  
    เพ่ือจายเปนคาวัสดุและอะไหล ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ 
    งานทดสอบและวิเคราะหคุณภาพ เชน ซอมแซมเครื่องเจาะ 
    คอนกรีต เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีตและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
    ในงานทดสอบ (สํานักการชาง)  
2. คาวัสดุอะไหลซอมครุภัณฑประเภทงานสํารวจ  
    จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาวัสดุและอะไหล ซอมครุภัณฑประเภทงานสํารวจ      
    เชน ซอมแซมกลองสํารวจ กลองระดับ ขากลอง และอุปกรณ 
    อ่ืน ๆ (สํานักการชาง)    
3. คาวัสดุอะไหลซอมครุภัณฑประเภทโยธา จํานวน 150,000 บาท  
    เพ่ือจายเปนคาวัสดุและอะไหลซอมครุภัณฑประเภทโยธาท่ีอยู   
    ในความรับผิดชอบสําหรับงานกอสราง งานปองกันและบรรเทา   
    สาธารณภัย งานซอมถนน สะพานตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐาน   
    อ่ืนๆ ท่ีชํารุดเสียหาย (สํานักการชาง)  

     

  งบลงทุน รวม 3,468,300 บาท 
  คาครุภัณฑ รวม 3,468,300 บาท 
  1. ครุภัณฑสํานักงาน รวม 63,700 บาท 
   1.1 คาจัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 22,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 4 หลัง 

เพ่ือใชในราชการสํานักการชาง เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ รายละเอียดดังนี้ 
   - ขนาดไมนอยกวา 45 x 90 x 180 ซม.  
   - เหล็กหนาไมนอยกวา 0.6 มม. พนสี  
   - มีกุญแจล็อค   
   - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134    
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม     
หนาท่ี 949  ลําดับท่ี 143 (สํานักการชาง) 

   1.2 คาจัดซ้ือตูเหล็ก 4 ล้ินชัก จํานวน 23,700 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 3 หลัง เพ่ือใชใน

ราชการสํานักการชาง เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ รายละเอียดดังนี้ 
   - ขนาดไมนอยกวา 45.2 x 62 x 130 ซม.  
   - เหล็กหนาไมนอยกวา 0.6 มม. พนสี   
   - มีหูลิ้นชัก มีกุญแจล็อค  
   - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134      
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  
หนาท่ี 949  ลําดับท่ี 144 (สํานักการชาง) 

   

   1.3 คาจัดซ้ือเครื่องโทรสาร จํานวน 18,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชใน

ราชการสํานักการชาง เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ รายละเอียดดังนี้  
   - หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือโทรภาพ  
   - ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา 6 วินาทีตอแผน 
   - ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดสงเอกสารข้ันต่ํา 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134    
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  
หนาท่ี 950 ลําดับท่ี 145 (สํานักการชาง)  

   

  2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม 187,400 บาท 
   2.1 คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1     

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 44,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือใชใน
ราชการสํานักการชาง เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก(4 
core)จํานวน 1 หนวยมีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไมนอยกวา 6 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไมนอยกวา 3.0 GHz 
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- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่งหรือดีกวาดังนี้ 

1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวย 
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ 

3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด 
  ไมนอยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา 

ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Disk 
ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน  1 หนวย 

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย

กวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา

600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134        
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  
หนาท่ี  950 ลําดับท่ี 146 (สํานักการชาง)  

   2.2 คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2    
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 90,000 บาท 

    เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
(จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง เพ่ือใชในราชการ
สํานักการชาง เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี ้

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 
core) จํานวน 1หนวย มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไมนอยกวา 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม
นอยกวา 3.2 GHz 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
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1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวย  
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไม
นอยกวา 8 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย 

- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย

กวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 

600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้วจํานวน 1 หนวย 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134     
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  
 หนาท่ี 950 ลําดับท่ี 147 (สํานักการชาง) 

   2.3 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ     
  ขนาด A3 พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 

จํานวน 21,300 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  
สําหรับกระดาษขนาด A3 พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 3 เครื่อง 
เพ่ือใชในราชการสํานักการชาง เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในเกณฑ
ร า ค ากล า งและ คุณลั กษณะ พ้ืน ฐ านครุ ภั ณฑ คอม พิ ว เ ตอ ร             
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี ้ 

- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับขนาด A4 ไมนอยกวา  
  30 หนาตอนาที (ppm) หรอื 10.2 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย

กวา 17 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน 
  ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
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- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134       
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  
หนาท่ี 950  ลําดับท่ี 148 (สํานักการชาง)   

   2.4 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 7,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา 

(18 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือใชในราชการสํานักการชางเปน
ครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี ้

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม

นอยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134    
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  
 หนาท่ี 951  ลําดับท่ี 149 (สํานักการชาง) 

   

   2.5 คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 25,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน  

10 เครื่อง เพ่ือใชในราชการสํานักการชาง เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไว 
ในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134      
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม 
หนาท่ี 951 ลําดับท่ี 150 (สํานักการชาง)       

   

        



                      ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

207 

  3. ครุภัณฑสํารวจ รวม 330,000 บาท 

   3.1 คาจัดซ้ือกลองวัดมุมอิเล็กทรอนิกส จํานวน 330,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองวัดมุมอิเล็กทรอนิกสชนิดอานคามุมได

ละเอียด 5 ฟลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) VA จํานวน 3 เครื่อง เพ่ือใชใน
ราชการสํานักการชาง เปนครุภัณฑ ท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  รายละเอียดดังนี้                                   

(1) กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพตั้งตรง  
(2) กําลังขยาย 30 เทา 
(3) ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองไมนอยกวา 40 มิลลิเมตร  
(4) ขนาดความกวางของภาพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร ไมนอยกวา 

2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 
(5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 2 เมตร    
(6) คาตัวคูณคงท่ี 100     
(7) คาตัวบวกคงท่ี 0  
(8) ระบบอัตโนมัติโดยใช Compensator มีชวงการทํางาน             

+/-3 ลิปดา 
(9) เปนกลองแบบอิเล็กทรอนิกสแสดงหนวยวัดเปน องศา ลิปดา

พิลิปดา เปนตัวเลขอานไดบนจอ LCD  (Liquid Crystal Display)      
ท้ัง 2 หนา ของตัวกลอง  

(10) แสดงคามุมท่ีวัดไดละเอียดโดยตรง ไมเกิน 5 พิลิปดา 
(11) คาความถูกตองในการอานมุม (Accuracy) ไมเกิน 5 พิลิปดา  
(12) ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา/2 มิลลิเมตรหรือดีกวา  
(13) ความไวของระดับฟองยาว 40 พิลิปดา/2 มิลลิเมตรหรือดีกวา 
(14) สามารถแสดงผลท้ังเปนมุมราบ และเปนมุมดิ่ง   
(15) มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได 
(16) ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001     

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134      
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558                                       

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม          
หนาท่ี 951 ลําดับท่ี 151 (สํานักการชาง)                       

   

  4. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รวม 57,500 บาท 
   4.1 คาจัดซ้ือเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5 กิโลวัตต จํานวน 57,500 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 5 กิโลวัตต 

จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชในราชการสํานักการชาง เปนครุภัณฑท่ีมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เปนเครื่องยนตดีเซล 
รายละเอียดดังนี้  

1) ขนาด 5 กิโลวัตตข้ึนไป เปนเครื่องยนตดีเซล 
2) ทุกขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดกิโลวัตตข้ันต่ํา  
3) รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาแตละชุดมีดังนี้  
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     (1) แผงสวิทซ    1  อัน  
 (2) โวลตมิเตอร  1  อัน   
 (3) แอมมิเตอร 1  อัน 
 (4) หลอดไฟแสงสวางพรอมข้ัว  1  ชุด 
 (5) สวิตชปด - เปดหลอดไฟ  1  อัน  
 (6) คัตเอาต  1  อัน 
 (7) ท่ีเสียบปลั๊ก  2  จุด 
 (8) ฟรีเควนซีมิเตอร 1 อัน (สําหรับขนาด 10 กิโลวัตต ข้ึนไป) 

4) คุณสมบัติทางเทคนิคท่ัวไป  
 (1) ไฟ AC 220 โวลต ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ สําหรับเครื่อง

กําเนิดไฟฟา ขนาดนอยกวา 10 กิโลวัตต 
 (2) ไฟ AC 380/220 โวลต ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 220 โวลต 

ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตซ สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา 
ขนาดไมนอยกวา 10 กิโลวัตต 

(3) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ (Automatic Voltage 
Regulation                 

 - ไมเกิน +5, -5% สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดนอยกวา 
5 กิโลวัตต 

 - ไมเกิน +2.5, -2.5% สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไม
นอยกวา 5 กิโลวัตต  

(4) สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีมีขนาดไมนอยกวา 5 กิโลวัตต 
สามารถใชไดกับ              

(5) เครื่องกําเนิดไฟฟาทุกขนาดสงกําลังขับโดยตรง (Direct 
Coupling)  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134       
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม 
หนาท่ี 951 ลําดับท่ี 152 (สํานักการชาง)                       

  5. ครุภัณฑกอสราง รวม 35,000 บาท 
   5.1 เครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟา จํานวน 35,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเจาะคอนกรีตแบบใชไฟฟา จํานวน  

1 เครื่อง เพ่ือใชในราชการสํานักการชาง เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนด 
ไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  รายละเอียดดังนี้ 

1) ขนาดกําลังเครื่องไมนอยกวา 3,000 วัตต  
2) ความเร็วรอบในการเจาะไมนอยกวา 700 รอบตอนาที  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134      
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  
หนาท่ี 951  ลําดับท่ี 153 (สํานักการชาง)             
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  6. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รวม 2,794,000 บาท 
   6.1 คาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1,980,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน เพ่ือใชใน

ราชการของสํานักการชาง เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้   

- ขนาด 6 ตัน 6 ลอ  
- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต

สูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต                        
-  แบบกระบะเททาย   

(1) ขนาดความจุไดไมนอยกวา 4 ลูกบาศกหลา 
(2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม 
(3) พรอมกระบะและเครื่องปรับอากาศ  

       ท้ั งนี้  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกนกําหนด  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  
   หนา 651 ขอ 89 (สํานักการชาง)                

   

   6.2 คาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 814,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือรถยนตกระบะบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน  

1 คัน เพ่ือใชในราชการสํานักการชาง เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ รายละเอียดดังนี ้

- ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ลอ  
- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต   

สูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต  
- เปนกระบะสําเร็จรูป 
- หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

   - ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
กําหนด 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1134        
ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  
หนาท่ี 952  ลําดับท่ี 154 (สํานักการชาง)                 
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งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 402,020,900 บาท 
 งบลงทุน รวม 402,020,900 บาท 
  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 402,020,900 บาท 
    คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค รวม 402,020,900 บาท 
    1. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองไผนอย หมูที่ 4 - บานโนนทอน หมูที่ 3 

ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง - เขตอําเภอเปอยนอย   จังหวัดขอนแกน 
จํานวน   499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองไผนอย หมูที่ 4 - บานโนน
ทอน หมูที่ 3 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง - เขตอําเภอเปอยนอย จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,845 เมตร หนา 0.15 เมตร     
หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,466  ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 604 ลําดบัที่ 2096 

     

    2. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทสาย 3020 บานหนอง
ไผนอย หมูที่ 4 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง - บานโคกสวาง     
หมูที่ 6 ตําบลสระแกว อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทสาย 3020 บานหนอง
ไผนอย หมูที่ 4 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง - บานโคกสวาง หมูที่ 6 ตําบล
สระแกว อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
1,845 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,466 ลบ.ม. (บด
อัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 646 ลําดบัที่ 2237 

     

    3. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลดอนดู -        
บานหนองกงุใหม ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลดอนดู 
- บานหนองกุงใหม ตําบลคึมชาด  อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน   ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,845 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมปีริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,466  ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 647 ลําดบัที่ 2238 

     

    4. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบานหนองกุง หมูที่ 2 ตําบลคึมชาด - โคกสอง
คอน บานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบานหนองกุง หมูที่ 2 ตําบล 
คึมชาด - โคกสองคอน บานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสอง
หอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,845 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมปีริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,466 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 647 ลําดบัที่ 2239 
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    5. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบานปาหวาย หมูที่ 11 - บานกุดหวา 
หมูที่ 9 ตําบลดอนดู - เขตตําบลหนองไผลอม อําเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบานปาหวาย หมูที่ 11 - บาน
กุดหวา หมูที่ 9 ตําบลดอนดู - เขตตําบลหนองไผลอม อําเภอหนองสอง
หอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,845 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,466 ลบ.ม. (บดอัด
แนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 647  ลําดับที่ 2240 

     

    6. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบานบะแหบ หมูที่ 10 ตําบลกานเหลือง 
- บานหนองหอย หมูที่ 7 ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบานบะแหบ หมูที่ 10 ตําบล
กานเหลือง - บานหนองหอย หมูที่ 7 ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย 
จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,845 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 1,466 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 647 ลําดับที่ 2241 

     

    7. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานเกษตรกาวหนา หมูที่ 
22 ตําบลทาพระ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานเกษตร
กาวหนา หมูที่ 22 ตําบลทาพระ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 277 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,385 ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 552 ลําดบัที่ 1894 

     

    8. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองแวง หมูที่ 8,12,17,21 ตําบลทาพระ 
อําเภอเมือง - อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองแวง หมูที่ 8,12,17,21 
ตําบลทาพระ อําเภอเมือง - อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,520 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร          
หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,208 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 552 ลําดบัที่ 1895 
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    9. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานสวนมอญ หมูที่ 3  - บานหนองโขย หมูที่ 2 
ตําบลทาพระ - ตําบลดอนหัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานสวนมอญ หมูที่ 3 - บานหนอง
โขย หมูที่ 2 ตําบลทาพระ - ตําบลดอนหัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,186 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 552 ลําดบัที่ 1896 

     

    10. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองแวง หมูที่ 8,12,17,21 ตําบล     
ทาพระ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองแวง หมูที่ 8,12,17,21 
ตําบลทาพระ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง       
จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 954 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 553 ลําดับที่ 1897 

     

    11. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนแดง หมูที่ 2 ตําบล  
ดอนหัน - ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนแดง หมูที่ 2 
ตําบลดอนหัน - ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ชวงที่ 1 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 66 เมตร รวมความยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 830 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  553 ลําดับที่ 1898 

     

    12. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบึงเนียม หมูที่ 1 ตําบลบงึเนียม - 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 209 (ขอนแกน-เชียงยืน) อําเภอเมือง   จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบึงเนียม หมูที่ 1 
ตําบลบึงเนียม - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 209 (ขอนแกน-เชียงยืน) 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 222 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม.  
พรอมลูกรังกลบไหลทาง และตดิตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่  381ลําดบัที่ 1259 
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    13. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสงเปอย หมูที่ 12 ตําบลบึง
เนียม - บานหัวถนน หมูที่ 5 ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสงเปอย หมูที่ 12 
ตําบลบึงเนียม - บานหัวถนน หมูที่ 5 ตําบลพระลบั อําเภอเมือง   
จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม. พรอมลูกรังกลบ
ไหลทาง และติดตัง้ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 380  ลําดบัที่ 1258 

     

    14. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกสี หมูที่ 13 ตําบลโคกสี - 
โรงพยาบาลขอนแกน 2 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกสี หมูที่ 13 
ตําบลโคกสี - โรงพยาบาลขอนแกน 2 - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 
2183 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร   
ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 890 
ตร.ม. พรอมลูกรังกลบไหลทาง และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 677 ลําดบัที่ 2353  

     

    15. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองไหล หมูที่ 7 ตําบล 
โคกสี อําเภอเมือง - บานหมอ หมูที่ 5 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง           
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองไหล หมูที่ 7 
ตําบลโคกสี อําเภอเมือง - บานหมอ หมูที่ 5 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม. พรอมลูกรังกลบ
ไหลทาง และติดตัง้ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 381 ลําดบัที่ 1261 

     

    16. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10071 บานหนองหญาแพรก - 
บานโนนทัน ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10071  
บานหนองหญาแพรก – บานโนนทัน ตาํบลพระลบั อําเภอเมือง    
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
872 ตร.ม. พรอมลูกรังกลบไหลทาง และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 382 ลําดบัที่ 1265 
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    17. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานพระคือ หมูที่ 16 ตําบลพระลับ - 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 209 (ขอนแกน-เชียงยืน) อําเภอเมือง         
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานพระคือ หมูที่ 16 
ตําบลพระลบั - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 209 (ขอนแกน-เชียงยืน) 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 148 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม.  
พรอมลูกรังกลบไหลทาง และตดิตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 382  ลําดบัที่ 1266 

     

    18. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองบัวนอย หมูที่ 6 ตําบลหนอง
ตูม - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองบัวนอย หมูที่ 
6 ตําบลหนองตูม - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 อําเภอเมือง    
จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม. พรอมลูกรังกลบ
ไหลทาง และติดตัง้ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 384 ลําดบัที่ 1269 

     

    19. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองตูม หมูที่ 1,2 ตําบลหนอง
ตูม - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองตูม หมูที่ 1,2 
ตําบลหนองตูม - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 อําเภอเมือง    
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม. พรอมลูกรังกลบ
ไหลทาง และติดตัง้ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 384  ลําดบัที่ 1270 

     

    20. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหิน หมูที่ 8 ตําบลศิลา 
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง       
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหิน หมูที่ 8 
ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม. พรอมลูกรัง
กลบไหลทาง และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 389 ลําดบัที่ 1290 
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    21. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทาแก หมูที่ 6 ตําบลศิลา - 
ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     216,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทาแก หมูที่ 6 
ตําบลศิลา - ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจร
กวาง 3.50 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 385 ตร.ม. พรอมลูกรังกลบไหลทาง และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน     
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 389  ลําดบัที่ 1291 

     

    22. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนยาง หมูที ่11 ตําบลศิลา 
- เขตเทศบาลนครขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนยาง หมูที่ 11 
ตําบลศิลา - เขตเทศบาลนครขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม. พรอมลูกรังกลบไหลทาง และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 503 ลําดบัที่ 1720 

     

    23. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนยาง หมูที่ 16 ตําบลศิลา 
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง     
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนยาง หมูที่ 16 
ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง)       
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 222 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม. พรอม
ลูกรังกลบไหลทาง และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 503 ลําดบัที่ 1721 

     

    24. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศิลา หมูที่ 1 ตําบลศิลา - ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศิลา หมูที ่1 ตําบล
ศิลา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม. พรอมลูกรังกลบ
ไหลทาง และติดตัง้ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 389 ลําดบัที่ 1292 
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    25. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10059 บานโนนมวง 
- บานหนองปอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10059   
บานโนนมวง - บานหนองปอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 109 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 872 ตร.ม. พรอมลูกรังกลบ
ไหลทาง และติดตัง้ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 397 ลําดบัที่ 1322 

     

    26. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศิลา หมูที่ 18 ตําบลศิลา - 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศิลา หมูที ่18 
ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม. พรอมลูกรัง
กลบไหลทาง และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 397 ลําดบัที่ 1323 

     

    27. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยชัน หมูที่ 4 ตําบลศิลา - 
ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยชนั หมูที่ 4 
ตําบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 256 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 896 ตร.ม. พรอมลูกรังกลบไหล
ทาง และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  397 ลําดบัที่ 1324 

     

    28. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศิลา หมูที่ 1 ตําบลศิลา - 
บานนาเพียง หมูที่ 4 ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศิลา หมูที ่1 ตําบล
ศิลา - บานนาเพียง หมูที่ 4 ตําบลสาํราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม. พรอมลูกรังกลบไหลทาง และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 407  ลําดบัที่ 1349 
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    29. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหิน หมูที่ 22 ตําบล
ศิลา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหิน หมูที่ 22 
ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม. พรอมลูกรัง
กลบไหลทาง และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 407 ลําดบัที่ 1350 

     

    30. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศิลา หมูที่ 28 ตําบลศิลา - 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง      
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     299,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศิลา หมูที ่28 
ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง)      
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 133 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 532 ตร.ม. พรอม
ลูกรังกลบไหลทาง และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 628 ลําดบัที ่2185 

     

    31. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนมวง หมูที่ 3 ตําบลศิลา 
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง    
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนมวง หมูที่ 3 ตําบล
ศิลา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง จังหวดั
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม. พรอมลูกรังกลบไหลทาง และติดตัง้
ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่264 ลําดบัที ่818 

     

    32. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนมวง หมูที่ 3 ตําบลศิลา - 
ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนมวง หมูที่ 3 ตําบล
ศิลา - ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 4 
เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไมนอยกวา 888 
ตร.ม. พรอมลูกรังกลบไหลทาง และติดตัง้ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่ 273 ลาํดบัที่ 850 
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    33. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนมวง หมูที่ 19 ตําบลศิลา - 
ตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนมวง หมูที่ 19 
ตําบลศิลา - ตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจร
กวาง 7 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไมนอย
กวา 798 ตร.ม. พรอมลูกรังกลบไหลทาง และตดิตัง้ปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่628 ลําดบัที ่2186 

     

    34. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บานโนนมวง หมูที่ 12 ตาํบลศิลา - 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง             
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     497,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนมวง หมูที่ 12 
ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง     
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไมนอยกวา 885 ตร.ม. พรอมลูกรังกลบไหลทาง         
และติดตัง้ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่620  ลาํดบัที่ 2155 

     

    35. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนโคลัมโบ - บานหนองหลุบ หมูที่ 7 
ตําบลแดงใหญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     498,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนโคลัมโบ - บานหนองหลบุ 
หมูที่ 7 ตําบลแดงใหญ อําเภอเมอืง จงัหวัดขอนแกน ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.10 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 
5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
1,560 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่631 ลําดบัที ่2197 

     

    36. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 – บานปา
ชาด หมูที่ 5 ตําบลแดงใหญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     494,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงแผนดนิหมายเลข 12 – 
บานปาชาด หมูที่ 5 ตําบลแดงใหญ อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,975 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,547 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่631 ลําดบัที ่2198 
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    37. คาปรับปรุงถนนลกูรัง สายบานแดงใหญ หมูที่ 2 ตําบลแดงใหญ -  ตําบล
บานทุม อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน     498,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแดงใหญ หมูที่ 2 ตําบลแดงใหญ 
- ตาํบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ชวงที่ 1 ขนาดผวิจราจรกวาง 
5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.10 เมตร ชวงที ่2 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร ชวงที ่3 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,560 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวดัขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่632  ลาํดบัที่ 2199 

     

    38. คาปรับปรุงถนนลกูรัง สายบานมวง หมูที่ 11 ตําบลบานทุม - 
ถนนลาดยาง (สายบานมวง - บานกุดนางทุย) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     465,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานมวง หมูที่ 11 ตําบลบานทุม - 
ถนนลาดยาง (สายบานมวง - บานกุดนางทุย) อําเภอเมือง จังหวดัขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,456 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่632  ลาํดบัที่ 2200 

     

    39. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองปง หมูที่ 18 ตําบลสาวะถี - 
ถนนลาดยาง (สายบานงิ้ว - บานโนนรัง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     238,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองปง หมูที่ 18 ตําบลสาวะถี - 
ถนนลาดยาง (สายบานงิ้ว - บานโนนรัง) อําเภอเมือง จังหวดัขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 744 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่632  ลาํดบัที่ 2201 

     

    40. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานสาวะถี หมูที่ 8 ตําบลสาวะถี - ถนนลาดยาง 
(สาย ขก ถ 10068 บานสาวะถี - บานงิ้ว) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     498,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานสาวะถี หมูที่ 8 ตําบลสาวะถี - 
ถนนลาดยาง (สาย ขก ถ 10068 บานสาวะถี - บานงิ้ว) อําเภอเมือง จงัหวัด
ขอนแกน  ชวงที ่1 ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.10 
เมตร ชวงที่ 2 ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,560 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่ 633 ลาํดบัที่ 2202 
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    41. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนลาดยาง (สายบานงิ้ว - บาน
หนองกอย) - บานงิ้ว หมูที่ 19 ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน     498,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนลาดยาง (สายบานงิ้ว - 
บานหนองกอย) - บานงิ้ว หมูที่ 19 ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,150 เมตร หนา 
0.10 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,560 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 633 ลําดบัที่ 2203 

     

    42. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองกอย หมูที่ 3,9 ตําบลแดงใหญ - 
ตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     495,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองกอย หมูที่ 3,9 ตําบลแดง
ใหญ - ตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 2,980 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
1,549 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 634 ลําดับที่ 2204 

     

    43. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานมวงโป หมูที่ 4 ตําบลสาวะถ ีอําเภอเมือง - 
บานโคกใหญ หมูที่ 8,10 ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     496,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานมวงโป หมูที่ 4 ตําบลสาวะถี 
อําเภอเมือง - บานโคกใหญ หมูที่ 8,10 ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง 
จังหวัดขอนแกน   ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,875 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,521 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่634 ลําดบัที ่2205 

     

    44. คาปรับปรุงถนนลกูรัง สายแยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานโนนกู - 
บานปาหวายน่ัง) - บานหินขาว หมูที่ 15 ตําบลสาวะถ ีอําเภอเมือง       
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     481,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนคอนกรีตเสริมเหลก็       
(สายบานโนนกู - บานปาหวายนั่ง) - บานหินขาว หมูที่ 15 ตําบลสาวะถี 
อําเภอเมือง จังหวดัขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,900 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลกูรังไมนอยกวา 1,508 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่ 634 ลาํดบัที่ 2206 
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    45. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนรัง หมูที่ 16 ตําบลสาวะถ ีอําเภอเมือง 
- ตําบลปาหวายน่ัง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     481,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนรัง หมูที ่16 ตําบลสาวะถี 
อําเภอเมือง - ตําบลปาหวายนัง่ อําเภอบานฝาง จังหวดัขอนแกน ขนาดผวิ
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,508 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่635 ลําดบัที ่2207 

     

    46. คาปรับปรุงถนนลกูรัง สายแยกถนนลาดยาง (สาย ขก 2126 บานลาดนา
เพียง - บานหนองเซียงซุย) - บานเพ้ียฟาน หมูที่ 13 ตําบลสาวะถี       
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     465,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนลาดยาง (สาย ขก 2126   
บานลาดนาเพียง - บานหนองเซยีงซุย) - บานเพี้ยฟาน หมูที่ 13 ตําบลสาวะถี 
อําเภอเมือง จังหวดัขอนแกน ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
1,400 เมตร หนา 0.10 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
1,400 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,456 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวดัขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่635 ลําดบัที ่2208 

     

    47. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานเหลาเกวียนหัก หมูที่ 5 ตําบลบานทุม -     
บานโคกสูง หมูที่ 4 ตําบลบานหวา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานเหลาเกวยีนหัก หมูที ่5      
ตําบลบานทุม - บานโคกสูง หมูที ่4 ตําบลบานหวา อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน  ชวงที่ 1 ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 
ชวงที่ 2 ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร  ชวงที่ 
3 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.10 เมตร ชวงที ่4 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตรหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,560 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน                                                                                       
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่635 ลําดบัที ่2209 

     

    48. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแดงนอย หมูที่ 6,16 ตําบลบานทุม อําเภอ
เมือง - ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     313,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแดงนอย หมูที่ 6,16 ตําบลบาน
ทุม อําเภอเมือง - ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จงัหวัดขอนแกน          
ชวงที่ 1 ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 625 เมตร หนา 0.10 เมตร  
ชวงที่ 2 ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.10 เมตร            
ชวงที่ 3 ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.10 เมตร     
หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 982 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่636  ลาํดบัที่ 2210 
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    49. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทุม หมูที่ 3 ตําบลบานทุม - ตําบล
บานหวา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     481,000   บาท  

      เพื่อจายเปนปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทุม หมูที่ 3 ตําบลบานทุม - 
ตําบลบานหวา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
1,508 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 637 ลําดบัที่ 2211 

     

    50. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานมวง หมูที่ 13 ตําบลบานทุม - ตําบลสาวะถี 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      498,000   บาท  

      เพื่อจายเปนปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานมวง หมูที่ 13 ตําบลบานทุม - ตําบล
สาวะถี อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน   ชวงที ่1 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,350 เมตร หนา 0.10 เมตร ชวงที ่2 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
650 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,560 ลบ.ม.    
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 637  ลําดบัที ่2212 

     

    51. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานกุดนางทุย หมูที่ 9 ตําบลบานทุม - ตําบล
สาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      404,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานกุดนางทุย หมูที่ 9 ตําบล  
บานทุม - ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  ชวงที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.10 เมตร (บดอัดแนน)   
ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,155 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 637 ลําดบัที่ 2213 

     

    52. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองกุง หมูที่ 8,18 ตําบลบานทุม - 
ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     448,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองกุง หมูที่ 8,18 ตําบล
บานทุม - ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  ชวงที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร ชวงที่ 3 ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,404 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 638  ลําดบัที่ 2214 
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    53. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานสาวะถี หมูที่ 6,7 ตําบลสาวะถี - 
ตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     498,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานสาวะถี หมูที่ 6,7 ตําบล     
สาวะถี - ตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.10 เมตร ชวงที่ 2 ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,560 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 639 ลําดบัที่ 2215 

     

    54. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานงิ้ว หมูที่ 9 ตําบลสาวะถี - ตําบลแดง
ใหญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     465,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานงิ้ว หมูที่ 9 ตําบลสาวะถี - 
ตําบลแดงใหญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
1,456 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 639 ลําดบัที่ 2216 

     

    55. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทุม หมูที่ 12 ตําบลบานทุม - ทาง
หลวงชนบท (สายบานทุม - บานสําราญ) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     465,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทุม หมูที่ 12 ตําบลบานทุม - 
ทางหลวงชนบท (สายบานทุม - บานสําราญ) อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,456 ลบ.ม.(บดอัดแนน)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 639 ลําดับที่ 2217 

     

    56. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานมวง หมูที่ 15 ตําบลบานทุม - บาน
หนองตาไก หมูที่ 1,17 ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     415,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานมวง หมูที่ 15 ตําบลบานทุม 
- บานหนองตาไก หมูที่ 1,17 ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,300 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 640  ลําดบัที่ 2218 
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    57. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนกู หมูที่ 5,24 ตําบลสาวะถี - ทาง
หลวงชนบทหมายเลข 2009 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     475,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนกู หมูที่ 5,24 ตาํบล    
สาวะถี -ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน      
ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,492 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  640 ลําดบัที่ 2219 

     

    58. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนสวรรค หมูที่ 6 ตําบลแดงใหญ -
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     481,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนสวรรค หมูที่ 6 ตําบล
แดงใหญ -ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,508 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 641 ลําดบัที่ 2220 

     

    59. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแดงใหญ หมูที่ 1 ตําบลแดงใหญ - 
ถนนโคลัมโบ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     498,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแดงใหญ หมูที่ 1 ตําบลแดง
ใหญ - ถนนโคลัมโบ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,560 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 641 ลําดบัที่ 2221 

     

    60. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนตุน หมูที่ 12 ตําบลสาวะถี - 
ถนนลาดยาง (สายบานงิ้ว - บานโนนรัง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     481,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนตุน หมูที่ 12 ตําบล 
สาวะถี - ถนนลาดยาง (สายบานงิ้ว - บานโนนรัง) อําเภอเมือง           
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,508 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 641 ลําดบัที่ 2222 
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    61. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานมวงโป หมูที่ 23 ตําบลสาวะถี   
อําเภอเมือง - ตําบลปาหวายน่ัง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     498,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานมวงโป หมูที่ 23 ตําบลสาวะ
ถี อําเภอเมือง - ตําบลปาหวายนั่ง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   
ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.10 เมตร  
ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ชวงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.10 เมตร 
มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,560 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 642 ลําดบัที่ 2223 

     

    62. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองปง หมูที่ 10 ตําบลสาวะถี - 
บานหนองปอ หมูที่ 2,19 ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     498,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองปง หมูที่ 10 ตําบลสา
วะถี - บานหนองปอ หมูที่ 2,19 ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน   ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 
0.10 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,560 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 646 ลําดบัที่ 2236 

     

    63. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงเค็ง หมูที่ 5 ตําบลทา
ศาลา อําเภอมัญจาคีรี - บานหัน หมูที่ 3 ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน   1,995,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงเค็ง หมูที่ 5 
ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี - บานหัน หมูที่ 3 ตําบลพระบุ อําเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแกน ชวงที่ 1 ขนาดผิวจรจรกวาง 3 เมตร ยาว 110
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 330 ตร.ม. ชวงที่ 
2 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 0.15 เมตร      
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,280 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 380  ลําดับที่ 1255 

     

    64. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองขี้ควาย หมูที่ 4 ตําบลซํายาง 
- ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองข้ีควาย หมูที่ 4 
ตําบลซาํยาง - ตําบลนาจาน อําเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจร
กวาง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
880 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 551 ลําดบัที่ 1893 
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    65. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองคะเน เทศบาลเมืองชุมแพ - 
ตําบลหนองไผ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองคะเน เทศบาล
เมืองชุมแพ - ตําบลหนองไผ อําเภอชุมแพ จังหวดัขอนแกน  ขนาดผวิจราจร
กวาง 4 เมตร ยาว 220 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
880 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 562 ลําดบัที่ 1932 

     

    66. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนสะอาด หมูที่ 7 ตําบลหนองไผ 
- ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนสะอาด หมูที่ 7 
ตําบลหนองไผ - ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จงัหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 174 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
870  ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 562 ลําดบัที่ 1933 

     

    67. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไชยสอ หมูที่ 2 ตําบลไชยสอ 
- ถนนมะลิวัลย อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไชยสอ หมูที่ 2 
ตําบลไชยสอ - ถนนมะลิวลัย อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิ
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 174 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 870 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 562  ลําดบัที ่1934 

     

    68. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บานหนองผือ หมูที่ 7 ตําบลนาเพียง - 
ตําบลโนนอุดม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองผือ หมูที่ 7 ตําบล
นาเพียง - ตาํบลโนนอุดม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 174 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไมนอย
กวา 870 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่562  ลาํดบัที่ 1935 
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    69. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานอาจสามารถ หมูที่ 8 ตําบล 
นาเพียง - ตําบลโนนอุดม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานอาจสามารถ หมูที่ 8 
ตําบลนาเพยีง - ตําบลโนนอุดม อําเภอชมุแพ จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิ
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 174 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม
นอยกวา 870 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่563 ลําดบัที ่1936 

     

    70. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหวา หมูที่ 6 ตําบลหนอง
สองเลา - เทศบาลตําบลโคกสูงสัมพันธ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหวา หมูที่ 6 
ตําบลหนองสองเลา – เทศบาลตาํบลโคกสูงสัมพนัธ อําเภอชุมแพ  จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 146 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 876 ตร.ม. และตดิตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที5่63  ลําดบัที ่1937 

     

    71. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกมวง หมูที่ 7 ตําบลขัวเรียง - 
ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกมวง หมูที่ 7 ตําบล
ขัวเรียง - ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 174 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย
กวา 870 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561หนาที่ 563 ลําดบัที่ 1939 

     

    72. คากอปรับปรุงถนนหินคลุก บานสวางหนองแก หมูที่ 5 - บานโคกมวง หมู
ที่ 6 ตําบลขัวเรียง - ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานสวางหนองแก หมูที่ 5 - บานโคก
มวง หมูที่ 6 ตําบลขัวเรียง - ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 12,000 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 564  ลําดบัที่ 1940 
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    73. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคําบง หมูที่ 11 ตําบลสะอาด - 
บานหนองหารจาง หมูที่ 8 ตําบลนํ้าพอง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      485,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคําบง หมูที่ 11 ตําบล
สะอาด - บานหนองหารจาง หมูที่ 8 ตําบลน้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 825 ตร.ม. และตดิตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 370 ลําดบัที่ 1218 

     

    74. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาศรี หมูที่ 12 ตําบลสะอาด 
อําเภอนํ้าพอง - ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      491,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาศรี หมูที่ 12 ตําบล
สะอาด อําเภอน้าํพอง - ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน  ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไม
นอยกวา 835 ตร.ม. และติดตัง้ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที ่ 370 ลําดบัที่ 1219 

     

    75. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานคําแกนคูณ หมูที่ 12 ตําบลมวง
หวาน - ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      483,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานคําแกนคูณ หมูที่ 12 
ตําบลมวงหวาน - ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 170 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นทีล่าดยางไม
นอยกวา 1,190 ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 370 ลําดบัที่ 1220 

     

    76. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกกลาง หมูที่ 12 ตําบลวังชัย - 
บานนาเรียง หมูที่ 5 ตําบลหนองกุง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      476,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกกลาง หมูที่ 12  
ตําบลวังชัย - บานนาเรียง หมูที่ 5 ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร    
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค การบริหารส วนจั งหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 370 ลําดับที่ 1221 
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    77. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองโน หมูที่ 11 ตําบลนํ้าพอง อําเภอนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 

จํานวน      366,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองโน หมูที่ 11 ตําบลน้ําพอง 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2  ขนาดผวิ
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง 
ไมนอยกวา 1,470 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 370  ลําดบัที่ 1222 

     

    78. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานคํามืดเหนือ หมูที่ 12 ตําบลนํ้าพอง - บานคําบง 
หมูที่ 8 ตําบลสะอาด อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      448,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานคํามืดเหนือ หมูที่ 12 ตําบลน้ําพอง - 
บานคําบง หมูที่ 8 ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง จงัหวัดขอนแกน  ขนาดผวิ
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,796 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที ่371   ลําดบัที ่1223 

     

    79. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาศรี หมูที่ 12 ตําบลสะอาด อําเภอนํ้าพอง - 
บานหนองขาม หมูที่ 9 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      482,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาศรี หมูที่ 12 ตําบลสะอาด     
อําเภอน้ําพอง - บานหนองขาม หมูที่ 9 ตําบลนาคํา อําเภออุบลรัตน    
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,430 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,931 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียด
ต า ม แ บ บ แ ป ล น อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด ข อ น แ ก น    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 371 ลําดับที่ 1224 

     

    80. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานสระกุด หมูที่ 2 ตําบลมวงหวาน อําเภอนํ้าพอง 
- ถนนสาย ขก 2109 - ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      486,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานสระกุด หมูที่ 2 ตําบลมวงหวาน 
อําเภอน้ําพอง - ถนนสาย ขก 2109 - ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,947 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 372  ลําดับที่ 1225 
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    81. คาปรับปรุงถนนลกูรัง บานวังชัย หมูที่ 1 ตําบลวังชัย - ตําบลนํ้าพอง 
อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      484,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานวังชัย หมูที่ 1 ตําบลวังชัย – ตําบล   
น้ําพอง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
2,440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,939 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 372  ลําดับที่ 1226 

     

    82. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ อําเภอ
นํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงเรียนโคกสูงประชา
สรรพ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน   ขนาดความกวาง 5 เมตร ยาว 170 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีค่อนกรีตไมนอยกวา 850 ตร.ม. และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 381 ลําดบัที ่1262 

     

    83. คาปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต บานบึงเปง หมูที่ 9 
ตําบลทากระเสริม - บานสําโรง หมูที่ 11 ตําบลบานขาม อําเภอ  นํ้าพอง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      494,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต บานบึงเปง  
หมูที่ 9 ตําบลทากระเสริม - บานสําโรง หมูที่ 11 ตําบลบานขาม อําเภอ      
น้ําพอง จังหวดัขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 372 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือมีพืน้ที่แอสฟลทคอนกรีตไมนอยกวา 1,860 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 675  ลําดบัที ่2344 

     

    84. คาปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต บานสําโรง หมูที่ 11 
ตําบลบานขาม อําเภอนํ้าพอง - ตําบลบานโนน อําเภอซําสงู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      497,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเสริมผวิจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต บานสําโรง  
หมูที่ 11 ตําบลบานขาม อําเภอน้าํพอง - ตาํบลบานโนน อําเภอซาํสูง  
จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลทคอนกรีตไมนอยกวา 1,890 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่375  ลาํดบัที่ 1238 
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    85. คาปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต บานดงเย็น หมูที่ 12 
ตําบลบัวใหญ - บานสําโรง หมูที่ 12 ตําบลบานขาม อําเภอนํ้าพอง จงัหวัด
ขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเสริมผวิจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต บานดงเยน็ 
หมูที่ 12 ตําบลบัวใหญ - บานสาํโรง หมูที ่12 ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 316 เมตร หนา 0.04 
เมตร  หรือมีพืน้ทีแ่อสฟลทคอนกรีตไมนอยกวา 1,896 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่675   ลําดบัที่ 2345 

     

    86. คาปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต บานหวยหินลาด หมูที่ 
7 ตําบลพังทุย อําเภอนํ้าพอง จงัหวัดขอนแกน - ถนนสาย ขก 2039 (นํ้าพอง-
กระนวน) 

จํานวน     497,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเสริมผวิจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต บานหวยหิน
ลาด หมูที่ 7 ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง จังหวดัขอนแกน - ถนนสาย ขก 
2039 (น้าํพอง-กระนวน)   ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟลทคอนกรีตไมนอยกวา 1,890 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่675  ลาํดบัที่ 2346 

     

    87. คาเจาะนํ้าบาดาลในเขตอําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน จํานวน     450,000   บาท  
      เพื่อจายเปนคาเจาะน้าํบาดาลในเขตอําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ขนาด 

ทอ เสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว จาํนวน 10 บอ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจงัหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่760  ลาํดบัที่ 147 

     

    88. คาปรับปรุงถนนลูกรังบานเหลาใหญ หมูที่ 8,13  ตําบลบานขาม อําเภอ
นํ้าพอง - บานดงซํา หมูที่ 7 ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรังบานเหลาใหญ หมูที่ 8,13  ตําบลบานขาม 
อําเภอน้ําพอง - บานดงซํา หมูที ่7 ตําบลบานโนน อําเภอซาํสูง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,490 เมตร หนา 0.15 เมตร     
หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,979 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 676 ลําดบัที่ 2347 
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    89. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานจอมบึง หมูที่ 10 ตําบล 
สีชมพู - ตําบลบริบูรณ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน   1,000,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซลี สายบานจอมบึง หมูที่ 10 
ตําบลสชีมพู - ตําบลบริบูรณ อําเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 437 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพืน้ทีล่าดยางไม
นอยกวา 3,496 ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่629 ลําดบัที ่2190 

     

    90. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานวังทอง หมูที่ 11 ตําบล
วังเพ่ิม - ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน   1,000,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานวังทอง หมูที่ 11 
ตําบลวงัเพิ่ม - ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 436 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 3,488 ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 629 ลําดบัที่ 2191 

     

    91. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหินลาดทุงโพธิ์ หมูที่ 8 
ตําบลศรีสุข - บานบุงเมน หมูที่ 2 ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน   1,000,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหินลาดทุงโพธิ์  
หมูที่ 8 ตําบลศรีสุข - บานบุงเมน หมูที่ 2 ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพ ูจังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 384 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 3,072 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 630 ลําดบัที่ 2192 

     

    92. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานสวนสวรรค หมูที่ 3 ตําบลบานใหม - ตําบล
หนองแดง อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานสวนสวรรค หมูที่ 3 ตําบลบานใหม - 
ตําบลหนองแดง อําเภอสชีมพ ูจังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 4 
เมตร ยาว 2,270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมปีริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
1,464 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่564ลําดบัที่ 1941 
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    93. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองขี้ควาย หมูที่ 4 ตําบลซํายาง - ตําบลภู
หาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2) 

จํานวน     498,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองข้ีควาย หมูที่ 4 ตําบลซาํยาง - 
ตําบลภูหาน อําเภอสชีมพ ูจังหวดัขอนแกน (ชวงที่ 2)   ขนาดผวิจราจรกวาง 
5 เมตร ยาว 1,910 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
1,518 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่564 ลําดบัที ่1942 

     

    94. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานคลองสมบูรณ หมูที่ 7 ตําบลบานใหม - ตําบล
หนองแดง อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2) 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานคลองสมบูรณ หมูที่ 7 ตําบลบานใหม 
- ตาํบลหนองแดง อําเภอสชีมพ ูจังหวัดขอนแกน (ชวงที ่2) ขนาดผวิจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 1,915 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 1,522 ลบ.ม.  (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน       
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่564  ลาํดบัที่ 1943 

     

    95. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโพธิ์ชัย หมูที่ 10 ตําบลหนองแดง - ตําบลบาน
ใหม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโพธิช์ัย หมูที่ 10 ตําบลหนองแดง - 
ตําบลบานใหม อําเภอสชีมพ ูจังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 1,570 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,483  
ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่565 ลําดบัที ่1944 

     

    96. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานศรีอุบล หมูที่ 5 ตําบลบานใหม - ตําบลดงลาน 
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานศรีอุบล หมูที่ 5 ตําบลบานใหม - 
ตําบลดงลาน อําเภอสชีมพ ูจังหวดัขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 2,375 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,531  
ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่565 ลําดบัที ่1945 
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    97. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานใหมสามัคคี หมูที่ 1 ตําบลบานใหม - 
ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานใหมสามัคคี หมูที่ 1 ตําบลบาน
ใหม - ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจร
กวาง 4 เมตร ยาว 2,270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,464 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 565 ลําดบัที่ 1946 

     

    98. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานคลองเจริญ หมูที่ 6 ตําบลบานใหม –         
ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     498,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานคลองเจริญ หมูที่ 6 ตําบลบานใหม - 
ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแกน   ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 
1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 2,130 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวม
ไมนอยกวา 1,490 ลบ.ม.  (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 566 ลําดบัที่ 1947 

     

    99. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนสูง หมูที่ 6 ตําบลภูหาน - ตําบลบานใหม 
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนสูง หมูที่ 6 ตําบลภูหาน - 
ตําบลบานใหม อําเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 4 
เมตร ยาว 2,430 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
1,567 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  566 ลําดบัที่ 1948 

     

    100. คาปรับปรุงถนนลกูรัง บานโสกจานนาดี หมูที่ 4 ตําบลบานใหม -    
ตําบลภูหาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโสกจานนาดี หมูที่ 4 ตําบลบานใหม - 
ตําบลภูหาน อําเภอสชีมพ ูจังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 
2,375 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,531 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวดัขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่566  ลําดบัที ่1949 
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    101. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานตาด หมูที่ 5 ตําบลซํายาง - ตําบลภูหาน 
อําเภอสีชมพู จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานตาด หมูที ่5 ตําบลซํายาง - ตําบลภู
หาน อําเภอสชีมพ ูจังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,960 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,558 ลบ.ม.          
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 567 ลําดบัที่ 1950 

     

    102. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานศรีอุบล หมูที่ 5 ตําบลบานใหม - ตําบลหนอง
แดง อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานศรีอุบล หมูที่ 5 ตําบลบานใหม - 
ตําบลหนองแดง อําเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 2,320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,496    
ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 567 ลําดบัที่ 1951 

     

    103. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานอางทอง หมูที่ 1 ตําบลดงลาน - ตําบลบาน
ใหม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานอางทอง หมูที่ 1 ตําบลดงลาน - ตําบล
บานใหม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
1,915 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,522 ลบ.ม.      
(บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 567 ลําดบัที่ 1952 

     

    104. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาอุดม หมูที่ 4 ตําบลดงลาน - ตําบลบานใหม 
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาอุดม หมูที่ 4 ตําบลดงลาน - ตําบลบาน
ใหม อําเภอสชีมพู จงัหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,960 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,558 ลบ.ม.  (บดอัดแนน)
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบั
ที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที่ 567 ลาํดบัที่ 1953 

     

    105. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกจั๊กจั่น หมูที่ 5 ตําบลหนองแดง - ตําบล
บานใหม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      498,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกจั๊กจั่น หมูที่ 5 ตําบลหนอง
แดง - ตําบลบานใหม อําเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 1,830 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง 
ไมนอยกวา 1,454 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 568 ลําดบัที่ 1954 
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    106. คากอสรางถนนนํ้าลนผานขามลําหวยนาคจาม ฝงตะวันออก ชวงบาน
ขาม หมูที่ 14 ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     750,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนน้าํลนผานขามลําหวยนาคจาม ฝงตะวนัออก ชวง
บานขาม หมูที่ 14 ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน    
ขนาดสนัฝายยาว 13 เมตร สูง 2 เมตร ผิวจราจรกวาง 4 เมตร และตดิตั้งปาย
ชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 648 ลําดบัที่ 2244 

     

    107. คากอสรางถนนนํ้าลนผานขามลําหวยขุมปูน ชวงบานหินแร หมูที่ 7 
ตําบลดอนดั่ง  อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     650,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนน้าํลนผานขามลําหวยขุมปนู ชวงบานหินแร  
หมูที่ 7 ตําบลดอนดัง่  อําเภอหนองสองหอง จงัหวัดขอนแกน ขนาดสันฝาย
ยาว 10 เมตร สงู 2 เมตร ผิวจราจรกวาง 4 เมตร และติดตัง้ปายชื่อโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 648 ลําดบัที่ 2245 

     

    108. คากอสรางถนนนํ้าลนผานขามลําหวยทุงบอ ชวงบานหนองแวง        
หมูที่ 13 ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     700,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนน้ําลนผานขามลําหวยทุงบอ ชวงบานหนองแวง 
หมูที่ 13 ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดสัน
ฝายยาว 12 เมตร สูง 2 เมตร ผิวจราจรกวาง 4 เมตร และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 649 ลําดับที่ 2246 

     

    109. คากอสรางถนนนํ้าลนผานขามลําหวยหนองแสง (ตอนกลาง) หวยกกหวา 
ชวงบานหนองแสง หมูที่ 2 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน       700,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนน้ําลนผานขามลําหวยหนองแสง (ตอนกลาง) 
หวยกกหวา ชวงบานหนองแสง หมูที่ 2 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสอง
หอง จังหวัดขอนแกน ขนาดสันฝายยาว 12 เมตร สูง 2 เมตร            
ผิวจราจรกวาง 4 เมตร และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 649 ลําดบัที่ 2247 

     

    110. คากอสรางถนนนํ้าลนผานขามลําหวยหนองแสง (ตอนบน) หวยกกหวา 
ชวงบานหนองแสง หมูที่ 2 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      750,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนน้ําลนผานขามลําหวยหนองแสง (ตอนบน) 
ชวงบานหนองแสง หมูที่ 2 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดสนัฝายยาว 13 เมตร สูง 2 เมตร ผิวจราจรกวาง 4 เมตร 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 649 ลําดบัที่ 2248 
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    111. คากอสรางถนนนํ้าลนผานขามลําหวยอีหลอด ชวงบานหนองไทร 
หมูที่ 11 ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     750,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนน้าํลนผานขามลาํหวยอีหลอด ชวงบานหนองไทร 
หมูที่ 11 ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง จงัหวัดขอนแกน ขนาดสนั
ฝายยาว 13 เมตร สงู 2 เมตร ผิวจราจรกวาง 4 เมตร และติดตัง้ปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่650 ลําดบัที ่2250 

     

    112. คากอสรางถนนนํ้าลนผานขามลําหวยอีสานเขียว ชวงบานดอนตะแบง 
หมูที่ 8  ตําบลตะกั่วปา อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     750,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนน้ําลนผานขามลําหวยอีสานเขียว ชวงบานดอน
ตะแบง หมูที่ 8  ตําบลตะก่ัวปา อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน    
ขนาดสันฝายยาว 13 เมตร สูง 2 เมตร ผิวจราจรกวาง 4 เมตร และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน   
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 649  ลําดับที่ 2249 

     

    113. คากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยอุปโป ชวงบานหนองไผนอย    
หมูที่ 4 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     350,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลาํหวยอุปโป ชวงบานหนองไผ
นอย หมูที่ 4 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดกวาง 
1.80X1.80 เมตร ยาว 6 เมตร  ชนดิ 2 ชอง (มีแผงก้ันน้ํา) และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 650 ลําดบัที่ 2251 

     

    114. คากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยเสือเตน ชวงบานหนองสรวง         
หมูที่ 11  ตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     350,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยเสือเตน ชวงบานหนองสรวง 
หมูที่ 11  ตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน   ขนาดกวาง 
1.80X1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ชอง (มีแผงก้ันน้ํา) แ ละติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 650 ลําดบัที่ 2252 

     

    115. คากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยวังไมแดง (ตอนบน) ชวงบาน
หนองสรวง หมูที่ 12 ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     350,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลาํหวยวงัไมแดง (ตอนบน) ชวง
บานหนองสรวง หมูที่ 12 ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง จงัหวัด
ขอนแกน  ขนาดกวาง 1.80X1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนดิ 2 ชอง (มแีผงก้ันน้าํ) 
และตดิตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 650   ลําดับที่ 2253 
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    116. คากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยไร ชวงบานดอนดูเหนือ           
หมูที่ 12 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     350,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลาํหวยไร ชวงบานดอนดูเหนือ 
หมูที่ 12 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดกวาง 
1.80X1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนดิ 2 ชอง (มีแผงก้ันน้ํา) และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 651 ลําดบัที่ 2254 

     

    117. คากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยกระจาย ชวงบานหนองทุม หมูที่ 5 
ตําบลวังหิน อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     350,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลาํหวยกระจาย ชวงบานหนองทุม 
หมูที่ 5 ตําบลวงัหิน อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน    ขนาดกวาง 
1.80X1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนดิ 2 ชอง (มีแผงก้ันน้ํา) และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 651 ลําดบัที่ 2255 

     

    118. คากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยหินลาด(ตอนบน) ชวงบานหินลาด 
หมูที่ 5  ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     350,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลาํหวยหินลาด(ตอนบน) ชวงบาน
หินลาด หมูที่ 5  ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  ขนาด
กวาง 1.80X1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนดิ 2 ชอง (มีแผงก้ันน้าํ) และติดตั้งปาย
ชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 651 ลําดบัที่ 2256 

     

    119. คากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยหินลาด(ตอนกลาง) ชวงบานหิน
ลาด หมูที่ 5 ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     350,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลาํหวยหินลาด(ตอนกลาง) ชวง
บานหินลาด หมูที่ 5 ตําบลสาํโรง อําเภอหนองสองหอง จงัหวดัขอนแกน    
ขนาดกวาง 1.80X1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ชอง (มีแผงก้ันน้าํ) และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 651 ลําดบัที่ 2257 

     

    120. คากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยอีสานเขียว ชวงบานโนนรัง      
หมูที่ 11 ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     350,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลาํหวยอีสานเขียว ชวงบานโนนรัง 
หมูที่ 11 ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จงัหวัดขอนแกน          
ขนาดกวาง 1.80X1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ชอง (มีแผงก้ันน้าํ) และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 652 ลําดบัที่ 2258 
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    121. คากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยหินลาด ชวงบานเหลานกชุม  
หมูที่ 4  ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     450,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลาํหวยหินลาด ชวงบานเหลานก
ชุม หมูที่ 4  ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดกวาง 
1.80X1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนดิ 3 ชอง (มีแผงก้ันน้ํา) และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 652 ลําดบัที่ 2259 

     

    122. คากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยนํ้ากิน ชวงบานหนองเสี้ยว หมูที่ 7  
ตําบลวังหิน อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     450,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลาํหวยน้ํากิน ชวงบานหนองเสี้ยว 
หมูที่ 7  ตําบลวังหิน อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดกวาง 
1.80X1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนดิ 3 ชอง (มีแผงก้ันน้ํา) และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 652 ลําดบัที่ 2260 

     

    123. คากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยอีเฒา ชวงบานไทยเจริญ   
หมูที่ 16  ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     450,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลาํหวยอีเฒา ชวงบานไทยเจริญ 
หมูที่ 16  ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  ขนาด
กวาง 1.80X1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนดิ 3 ชอง (มีแผงก้ันน้าํ) และติดตั้งปาย
ชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 652 ลําดบัที่ 2261 

     

    124. คากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยวังมวง ชวงบานหนองแวงนอย 
หมูที่ 8  ตําบลดอนดั่ง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     450,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยวังมวง ชวงบานหนองแวง
นอย หมูที่ 8  ตําบลดอนดั่ง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 
1.80X1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ชอง (มีแผงก้ันน้ํา) และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 653 ลําดับที่ 2262 

     

    125. คากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยสนามมา ชวงบานหนองแวงยาว 
หมูที่ 1  ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     450,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลาํหวยสนามมา ชวงบานหนอง
แวงยาว หมูที่ 1  ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาด
กวาง 1.80X1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนดิ 3 ชอง (มีแผงก้ันน้าํ) และติดตั้งปาย
ชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 653 ลําดบัที่ 2263 
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    126. คากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยกระดิ่ง ชวงบานชาดใหญ  หมูที่ 3 
ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     450,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลาํหวยกระดิ่ง ชวงบานชาดใหญ 
หมูที่ 3 ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดกวาง 
1.80X1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนดิ 3 ชอง (มีแผงก้ันน้ํา) และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 653 ลําดบัที่ 2264 

     

    127. คากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยแอกใต ชวงบานดอนหัน หมูที่ 8 
ตําบลโนนธาตุ อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     430,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลาํหวยแอกใต ชวงบานดอนหัน 
หมูที่ 8 ตําบลโนนธาตุ อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดกวาง 
1.80X1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนดิ 3 ชอง (ไมมแีผงก้ันน้าํ) และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 653 ลําดบัที่ 2265 

     

    128. คากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยลําดวน ชวงบานคึมชาด หมูที่ 1 
ตําบลคึมชาด  อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     450,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลาํหวยลาํดวน ชวงบานคึมชาด 
หมูที่ 1 ตําบลคึมชาด  อําเภอหนองสองหอง จงัหวัดขอนแกน  ขนาดกวาง 
1.80X1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนดิ 3 ชอง (มีแผงก้ันน้ํา) และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 654 ลําดบัที่ 2266 

     

    129. คากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยอีหลอด ชวงบานโนนตาเถร       
หมูที่ 10  ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     550,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลาํหวยอีหลอด ชวงบานโนนตาเถร 
หมูที่ 10  ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดกวาง 
1.80X1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนดิ 4 ชอง (มีแผงก้ันน้ํา) และติดตั้งปาย
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่654  ลําดบัที ่2267 

     

    130. คากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยนอย ชวงบานหนองแสง หมูที่ 2 
ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     450,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางทอเหลี่ยม คสล.ขามลําหวยนอย ชวงบานหนอง
แสง หมูที่ 2 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน    
ขนาดกวาง 1.80X1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ชอง (มีแผงก้ันน้ํา) 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 654 ลําดบัที่ 2268 
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    131. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานหนองวัดปา หมูที่ 4 
ตําบลดอนดั่ง เชื่อมถนนทางหลวงสาย 2301 หนองสองหอง – หินตั้ง อําเภอ
หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานหนองวดัปา  
หมูที่ 4 ตําบลดอนดั่ง  เชื่อมถนนทางหลวงสาย 2301 หนองสองหอง - หินตั้ง 
อําเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 168 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และติดตั้งปาย
ชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 654 ลําดบัที่ 2269 

     

    132. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานหนองคลองเจริญ หมูที่ 9 
ตําบลสําโรง  - บานหนองแวงตอตั้ง หมูที่ 4 ตําบลคึมชาด  อําเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานหนอง
คลองเจริญ หมูที่ 9 ตําบลสาํโรง - บานหนองแวงตอตั้ง หมูที่ 4 ตําบล   
คึมชาด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
840 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 655 ลําดบัที่ 2270 

     

    133. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานหนองแวงตอตั้ง หมูที่ 4 
ตําบลคึมชาด - ถนนทางหลวงสายหนองสองหอง - หินตั้ง อําเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานหนองแวง
ตอตั้ง หมูที่ 4 ตําบลคึมชาด - ถนนทางหลวงสายหนองสองหอง – หินตั้ง 
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร  ยาว 
168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 655  ลําดบัที่ 2271 

     

    134. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานปอแดง  หมูที่ 6 - บาน
ศุภชัย หมูที่ 5  ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง – เขตตําบลวังมวง อําเภอ
เปอยนอย จังหวัดขอนแกน    

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานปอแดง  หมูที่ 6 - 
บานศุภชัย หมูที่ 5  ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง – เขตตําบลวงัมวง 
อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร  ยาว 168 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 655 ลําดบัที่ 2272 
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    135. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานโนนกรวด หมูที่ 13         
ตําบลหนองสองหอง - บานโคกลาม หมูที่ 6 ตําบลหนองสองหอง             
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานโนนกรวด หมูที่ 
13 ตําบลหนองสองหอง - บานโคกลาม หมูที่ 6 ตําบลหนองสองหอง  อําเภอ
หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 168 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 655 ลําดบัที่ 2273 

     

    136. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานหนองเปลง หมูที่ 3  
ตําบลตะกั่วปา  อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน – เขตอําเภอบานใหมไชย
พจน จังหวัดบุรีรัมย 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานหนองเปลง หมูที ่
3  ตําบลตะก่ัวปา  อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน – เขตอําเภอบานใหม
ไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 168 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  656 ลําดบัที่ 2275 

     

    137. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานตะกั่วปา หมูที่ 1 ตําบล
ตะกั่วปา  อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน – เขตอําเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานตะก่ัวปา หมูที่ 1 
ตําบลตะก่ัวปา  อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน – เขตอําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 168 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  656 ลําดบัที่ 2276 

     

    138. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายจากบานหนองสองหอง 
หมูที่ 1 - บานเปาะ หมูที่ 12 ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน – เขตอําเภอประทาย จังหวัดนครราชศรีมา 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายจากบานหนอง
สองหอง หมูที่ 1 - บานเปาะ หมูที่ 12 ตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสอง
หอง จังหวดัขอนแกน – เขตอําเภอประทาย จังหวัดนครราชศรีมา ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 1,840 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 656 ลําดบัที่ 2277 
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    139. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายจากบานหวยตะกั่ว 
หมูที่ 10 - บานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลดอนดู – เขตตําบลหนองไผลอม 
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายจากบาน
หวยตะก่ัว หมูที่ 10 - บานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลดอนดู – เขตตําบล
หนองไผลอม อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,840 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 657 ลําดบัที่ 2278 

     

    140. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายจากบานกุดหวา หมู
ที่ 9 ตําบลดอนดู - สายทางหลวงชนบท 3025 อําเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายจากบานกุด
หวา หมูที่ 9 ตําบลดอนดู - สายทางหลวงชนบท 3025 อําเภอหนองสอง
หอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร ไหล
ทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,840 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 657  ลําดับที่ 2279 

     

    141. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายจากบานหนองกุง 
หมูที่ 2 ตําบลหันโจด - ชวงหนาองคการบริหารสวนตําบลหนัโจด  อําเภอ
หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายจากบานหนองกุง 
หมูที่ 2 ตําบลหันโจด  - ชวงหนาองคการบริหารสวนตาํบลหันโจด อําเภอหนอง
สองหอง  จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร      
ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,840 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 657 ลําดบัที่ 2280 

     

    142. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายจากบานหนองแวง
ยาว หมูที่ 1 - บานหนองแสง หมูที่ 2 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง 
– เขตอําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายจากบาน
หนองแวงยาว หมูที่ 1 - บานหนองแสง หมูที่ 2 ตําบลดอนดู อําเภอ
หนองสองหอง – เขตอําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,840 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 657  ลําดบัที่ 2281 
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    143. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายจากบานหินลาด  
หมูที่ 5 ตําบลสําโรง - บานหนองคลองนอย หมูที่ 4 ตําบลวังหิน        
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายจากบานหิน
ลาด หมูที่ 5 ตําบลสาํโรง - บานหนองคลองนอย หมูที่ 4 ตําบลวังหิน 
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 306 เมตร (ไมมีไหลทาง) หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,836  
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 658 ลําดบัที่ 2282 

     

    144. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายจากบานสําโรง หมู
ที่ 1 - บานหนองกาว หมูที่ 2 ตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง จังหวัด
ขอนแกน เชื่อมกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 2301 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายจากบาน
สําโรง หมูที่ 1 - บานหนองกาว หมูที่ 2 ตําบลสาํโรง อําเภอหนองสอง
หอง จังหวัดขอนแกน  เชื่อมกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข 2301  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 306 เมตร   (ไมมีไหลทาง) หรือมี
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,836 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 658 ลําดบัที่ 2283 

     

    145. คาวางทอเชื่อมลําหวยวังมวง ชวงบานกุดรัง หมูที่ 9 ตําบลหนอง
สองหอง อําเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     200,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาวางทอเชื่อมลําหวยวังมวง ชวงบานกุดรัง หมูที่ 9 ตําบล
หนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1 เมตร จํานวน 4 แถว ๆ ละ 8 ทอน พรอมเท
คอนกรีตปากทอและทายทอ และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียด
ต า ม แ บ บ แ ป ล น อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด ข อ น แ ก น    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 658  ลําดับที่ 2284 

     

    146. คาวางทอเชื่อมลําหวยอีสานเขียว ชวงบานโนนรัง หมูที่ 11 ตําบลหนอง
สองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     200,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาวางทอเชื่อมลําหวยอีสานเขียว ชวงบานโนนรัง หมูที่ 11 ตําบล
หนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
1 เมตร จํานวน 2 แถว ๆ ละ 22 ทอน พรอมเทคอนกรีตปากทอและทายทอ 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่658  ลําดับที่ 2285 
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    147. คาวางทอ เชื่อมลําหวยวังมวง ชวงบานโนนสวาง หมูที่ 6 ตําบลดอนดั่ง 
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     150,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาวางทอ เชื่อมลําหวยวังมวง ชวงบานโนนสวาง หมูที่ 6 ตําบล
ดอนดั่ง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1  เมตร 
จํานวน 3 แถว ๆ ละ 8 ทอน พรอมเทคอนกรีตปากทอและทายทอ และตดิตั้ง
ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 659 ลําดบัที่ 2286 

     

    148. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานหัวสะเลิง หมูที่ 6 ตําบล
ดงเค็ง  เชื่อมกับทางหลวงชนบท สายอําเภอหนองสองหอง - อําเภอบานใหม
ไชยพจน อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     305,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานหัวสะเลิง หมูที่ 
6 ตําบลดงเค็ง  เชื่อมกับทางหลวงชนบท สายอําเภอหนองสองหอง - อําเภอ
บานใหมไชยพจน อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 
5 เมตร ยาว 101 เมตร  หนา 0.15 เมตร (ไมมีไหลทาง) หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไม
นอยกวา 505 ตร.ม.  และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 659 ลําดบัที่ 2287 

     

    149. คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานหินลาดทุงโพธิ์ หมูที่ 8 ตําบลศรีสุข - บาน
บุงเมน หมูที่ 2 ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน    499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานหินลาดทุงโพธิ์ หมูที่ 8 ตําบลศรีสุข 
- บานบุงเมน หมูที่ 2 ตําบลวังเพิม่ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,233 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 1,161 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 625  ลําดบัที ่2172 

     

    150. คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานขม้ิน หมูที่ 4 ตําบลศรีสุข - บานโสกหาด 
หมูที่ 9 ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานขมิน้ หมูที่ 4 ตําบลศรีสุข - บานโสก
หาด หมูที่ 9 ตําบลวงัเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจร
กวาง 4 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 1,176 ลบ.ม.  (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 625   ลําดับที่ 2173 
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    151. คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานโคกมวง หมูที่ 10 ตําบลศรีสุข - บานโสก
หาด หมูที่ 9 ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานโคกมวง หมูที่ 10 ตําบลศรีสุข - 
บานโสกหาด หมูที่ 9 ตําบลวงัเพิ่ม อําเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร 
หินคลุกไมนอยกวา 1,176 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 625   ลําดับที่ 2174 

     

    152. คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานขม้ิน หมูที่ 4 ตําบลศรีสุข - บานบุงเมน   
หมูที่ 2 ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานขมิน้ หมูที ่4 ตําบลศรีสุข - บาน
บุงเมน หมูที ่2 ตําบลวังเพิม่ อําเภอสีชมพู จงัหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 4 เมตร ยาว 2,780 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 1,176 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่625   ลําดบัที่ 2175 

     

    153. คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานโคกไมงาม หมูที่ 1 ตําบลศรีสุข -  บานโสก
หาด หมูที่ 9 ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานโคกไมงาม หมูที่ 1 ตําบลศรีสุข - 
บานโสกหาด หมูที่ 9 ตําบลวงัเพิ่ม อําเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 2,820 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร 
หินคลุกไมนอยกวา 1,184 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 625  ลําดบัที ่2176 

     

    154. คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานหวยทรายขาว หมูที่ 7 ตําบลวังเพ่ิม -   
บานวังมน หมูที่ 2 ตําบลสชีมพู อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานหวยทรายขาว หมูที่ 7 ตําบลวงัเพิ่ม 
- บานวงัมน หมูที่ 2 ตําบลสชีมพ ูอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 2,840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร 
หินคลุกไมนอยกวา 1,192 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 626  ลําดบัที ่2177 
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    155. คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานทาชาง หมูที่ 4 ตําบลวังเพ่ิม - บานนา
อุดม หมูที่ 4 ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานทาชาง หมูที่ 4 ตําบลวังเพิ่ม - 
บานนาอุดม หมูที่ 4 ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 2,855 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 1,199 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  626 ลําดบัที่ 2178 

     

    156. คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานโสกหาด หมูที่ 9 ตําบลวังเพ่ิม - บาน
โนนหัวนา หมูที่ 5 ตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานโสกหาด หมูที่ 9 ตําบลวังเพิ่ม 
- บานโนนหัวนา หมูที่ 5 ตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,265 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 1,177 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  626 ลําดบัที่ 2179 

     

    157. คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานปาน หมูที่ 8 ตําบลสีชมพู - บานบริบูรณ 
หมูที่ 1 ตําบลบริบูรณ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานปาน หมูที่ 8 ตําบลสชีมพู - 
บานบริบูรณ หมูที่ 1 ตําบลบริบรูณ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน    
ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ชวงที่ 2  ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 1,835 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาวรวม 2,535 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 
รวมไมนอยกวา 1,204 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 627   ลําดบัที่ 2180 

     

    158. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานคอกคี หมูที่ 10 
ตําบลบัวใหญ - บานเหลาใหญ หมูที่ 13 ตําบลบานขาม อําเภอนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 480,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานคอกคี หมูที่ 10 
ตําบลบัวใหญ - บานเหลาใหญ หมูที่ 13 ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 185 เมตร มไีหลทางขาง
ละ 1 เมตร หรือมีพื้นทีล่าดยางไมนอยกวา 1,480 ตร.ม. และตีเสนผวิจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 627 ลําดบัที ่2181  
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    159. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกกุง หมูที่ 11 ตําบลหนอง
แวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน - ตําบลวังไมแดง อําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกกุง หมูที่ 
11 ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน - ตําบลวัง
ไมแดง อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  ขนาดผิวจราจรกวาง  
5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย 
กวา 910 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 609 ลําดบัที่ 2111 

     

    160. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานศรีกระดานพล หมูที่ 1 
ตําบลลอมคอม - ตําบลเพ็กใหญ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานศรีกระดานพล 
หมูที่ 1 ตําบลลอมคอม - ตําบลเพ็กใหญ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 910 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 609 ลําดับที่ 2112 

     

    161. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานยานาง หมูที่ 2 ตําบลเพ็ก
ใหญ - บานหนองดู หมูที่ 9 ตําบลลอมคอม อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     497,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานยานาง หมูที่ 2 
ตําบลเพ็กใหญ - บานหนองดู หมูที่ 9 ตําบลลอมคอม อําเภอพล   
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 149 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 894 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 609 ลําดบัที่ 2113 

     

    162. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกกลาง หมูที่ 7 
ตําบลเพ็กใหญ - ตําบลหัวทุง อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกกลาง หมูที่ 
7 ตําบลเพ็กใหญ - ตําบลหัวทุง อําเภอพล จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 910 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียด
ต า ม แ บ บ แ ป ล น อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด ข อ น แ ก น    
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  609 ลําดับที่ 2114 
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    163. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานสระแกว หมูที่ 8 ตําบล
เกางิ้ว - บานหนองตานา หมูที่ 4 ตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานสระแกว หมูที่ 
8 ตําบลเกางิ้ว - บานหนองตานา หมูที่ 4 ตําบลหนองแวงนางเบา 
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 182 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 910 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 610  ลําดบัที่ 2115 

     

    164. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองแวงนางเบาพัฒนา หมู
ที่ 12 ตําบลหนองแวงนางเบา - ตําบลหัวทุง อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     496,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองแวงนางเบา
พัฒนา หมูที่ 12 ตําบลหนองแวงนางเบา - ตําบลหัวทุง อําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 900 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียด
ต า ม แ บ บ แ ป ล น อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด ข อ น แ ก น    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 610 ลําดับที่ 2116 

     

    165. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโจดหนองแก หมูที่ 1 ตําบล
โจดหนองแก อําเภอพล - ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโจดหนองแก หมูที่ 1 
ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล - ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 910 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 610  ลําดบัที ่2117 

     

    166. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองฉันเพล หมูที่ 6    
ตําบลหัวทุง - บานสระแกว หมูที่ 8 ตําบลเกางิ้ว อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     493,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองฉันเพล 
หมูที่ 6 ตําบลหัวทุง - บานสระแกว หมูที่ 8 ตําบลเกางิ้ว อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 900 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่  610 ลําดบัที่ 2118 
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    167. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองบัวสันติสุข หมูที่ 11 
ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงชนบทหมายเลข 3018 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองบัวสนัติ
สุข หมูที่ 11 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข 3018 ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 168 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน      
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 536  ลําดบัที่ 1835 

     

    168. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหันใหญ หมูที่ 6 ตําบล
เมืองพล - บานหันนอย หมูที่ 10 ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล           
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหันใหญ หมูที่ 
6 ตําบลเมืองพล - บานหันนอย หมูที่ 10 ตําบลหนองแวงโสกพระ 
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 168 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 536 ลําดบัที่ 1836 

     

    169. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองเรือ หมูที่ 7 
ตําบลโจดหนองแก - บานหัวคู หมูที่ 6 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองเรือ หมูที่ 
7 ตําบลโจดหนองแก - บานหัวคู หมูที่ 6 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน      
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 537 ลําดบัที่ 1837 

     

    170. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหญาคา หมูที่ 5 ตําบล
เมืองพล - บานเพ็กนอย หมูที่ 5 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหญาคา หมูที่ 5 
ตําบลเมืองพล - บานเพ็กนอย หมูที่ 5 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน       
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่537 ลําดบัที่ 1838 
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    171. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2 - บานโนนขา หมูที่ 5 ตําบลโนนขา อําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข 2 - บานโนนขา หมูที่ 5 ตําบลโนนขา อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน      
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 537  ลําดบัที่ 1839 

     

    172. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 
2246 - บานโนนขา หมูที่ 5 ตําบลโนนขา อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข 2246 - บานโนนขา หมูที่ 5 ตําบลโนนขา อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน       
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 537   ลําดบัที่ 1840 

     

    173. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองซองแมว หมูที่ 5 
ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
2246 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองซองแมว หมูที่ 
5 ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล จงัหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 
2246 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และตดิตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน       
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 538   ลําดับที่ 1841 

     

    174. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนเมือง หมูที่ 8 
ตําบลโนนขา - บานหนองแวงโคตร หมูที่ 13 ตําบลหนองแวงโสกพระ 
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนเมือง หมูที่ 
8 ตําบลโนนขา - บานหนองแวงโคตร หมูที่ 13 ตําบลหนองแวงโสกพระ 
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 168 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน       
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 538  ลําดบัที่ 1842 
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    175. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองสําโรง หมูที่ 10 ตําบล
ลอมคอม - บานโนนพริก หมูที่ 7 ตําบลโคกสงา อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองสําโรง 
หมูที่ 10 ตําบลลอมคอม - บานโนนพริก หมูที่ 7 ตําบลโคกสงา อําเภอ
พล จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน      
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 538 ลําดบัที่ 1844 

     

    176. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานคึมชาด หมูที่ 1 ตําบล 
คึมชาด อําเภอหนองสองหอง - เขตเทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานคึมชาด หมูที่ 1 
ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง - เขตเทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน    ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน      
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 539  ลําดบัที่ 1845 

     

    177. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 
2246 - บานหนองแวงใน หมูที่ 9 ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2246 - บานหนองแวงใน หมูที่ 9 ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค การบริหารส วนจั งหวั ดขอนแก น    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 539 ลําดับที่ 1846 

     

    178. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานโคกไมงาม หมูที่ 7 
– บานบูรณะ หมูที่ 8 ตําบลหนองมะเขือ – ทางหลวงหมายเลข 2246 
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน   

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานโคกไมงาม 
หมูที่ 7 – บานบูรณะ หมูที่ 8 ตาํบลหนองมะเขือ – ทางหลวงหมายเลข 
2246 อําเภอพล จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน      
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 539 ลําดบัที่ 1847 
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    179. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานหนองแวงใน หมูที่ 
9 ตําบลหนองมะเขือ – 32เขตตําบลโคกสงา อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบานหนองแวง
ใน หมูที่ 9 ตําบลหนองมะเขือ – 32เขตตาํบลโคกสงา อําเภอพล จงัหวัด

ขอนแกน 32ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 539 ลําดบัที่ 1848 

     

    180. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองสิม หมูที่ 11 ตําบลโจด
หนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน เชื่อมกับทางหลวงชนบทหมายเลข 9002 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองสิม หมูที่ 
11 ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน เชื่อมกับทางหลวง
ชนบทหมายเลข 9002 ขนาดผวิจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 210 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน       
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 539  ลําดบัที่ 1849 

     

    181. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานปาเปา หมูที่ 2 ตําบลโสกนก
เต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน เชื่อมกับทางหลวงชนบทหมายเลข 3018 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานปาเปา หมูที่ 2 
ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน เชื่อมกับทางหลวงชนบท
หมายเลข 3018 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน       
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 540  ลําดบัที่ 1850 

     

    182. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานละวา หมูที่ 10 ตําบลเมืองเพีย - 
บานเปา หมูที่ 3 ตําบลบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานละวา หมูที่ 10 ตําบลเมือง
เพีย - บานเปา หมูที่ 3 ตําบลบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,550 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่  321 ลําดบัที่ 1036 
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    183. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานธาตุ หมูที่ 5 ตําบลบานไผ อําเภอบานไผ - 
บานหนองหัวชาง หมูที่ 8 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานธาตุ หมูที่ 5 ตําบลบานไผ อําเภอ
บานไผ - บานหนองหัวชาง หมูที่ 8 ตําบลโคกสาํราญ อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,548 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 322  ลําดบัที่ 1037 

     

    184. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวหนอง หมูที่ 1 ตําบลหัวหนอง - บานดู
ใหญ หมูที่ 4 ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวหนอง หมูที่ 1 ตําบลหัวหนอง - 
บานดูใหญ หมูที่ 4 ตําบลเมืองเพยี อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,548 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 323  ลําดบัที่ 1038 

     

    185. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองตอกเกี้ย หมูที่ 6 ตําบล
หนองนํ้าใส - ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     496,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองตอกเก้ีย หมูที่ 6 
ตําบลหนองน้าํใส - ตําบลแคนเหนอื อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 850 ตร.ม. และติดตัง้ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 458 ลําดบัที ่1537 

     

    186. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแกนคํา หมูที่ 10 ตําบลหินตั้ง - 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     495,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแกนคํา หมูที่ 10 ตําบล
หินตั้ง - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 23 อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 208 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 832 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 438   ลําดับที่ 1538 
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    187. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานสรางเอ่ียน หมูที่ 8 ตําบลปาปอ - ตําบลแคน
เหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     495,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานสรางเอ่ียน หมูที่ 8 ตําบลปาปอ - 
ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,820 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,466    
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  439 ลําดับที่ 1539 

     

    188. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองดู หมูที่ 3 ตําบลปาปอ -             
ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     495,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองดู หมูที่ 3 ตําบลปาปอ - ตําบล
แคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
2,820 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,466 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่439 ลําดบัที ่1540 

     

    189. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหินลาดนาโน หมูที่ 7 ตําบลหินตั้ง - 
ตําบลบานลาน อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     495,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหินลาดนาโน หมูที่ 7 ตําบลหิน
ตั้ง - ตําบลบานลาน อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 2,820 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,466 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 439   ลําดบัที ่1541 

     

    190. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกกลาง หมูที่ 9 ตําบลแคนเหนือ - 
ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     495,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกกลาง หมูที่ 9 ตําบลแคน
เหนือ - ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 2,820 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,466 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 439 ลําดบัที่ 1542 
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    191. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายวัดปาปภาโส บานโนนฆอง หมูที่ 5 
- แหลงเกษตรบานโนนฆอง - บานหนองแสง หมูที่ 2 ตําบลบานผือ - เชื่อมทาง
หลวงชนบท ขก 4063 อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายวัดปาปภาโส บานโนน
ฆอง หมูที่ 5 - แหลงเกษตรบานโนนฆอง - บานหนองแสง หมูที่ 2 ตําบล
บานผือ - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 4063 อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 9,400 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่  481 ลําดบัที่ 1619 

     

    192. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานสําราญหินลาด หมูที่ 8 ตําบลกุด
กวาง อําเภอหนองเรือ - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2071 เชื่อมเขตตําบลนาเพียง  
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานสําราญหินลาด หมูที่ 8 ตําบล
กุดกวาง อําเภอหนองเรือ - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2071 เชื่อมเขตตําบลนาเพียง 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร ถมสูง
เฉลี่ย 0.95 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 390 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.95 เมตร 
รวมความยาว 1,490  เมตร หรือมปีริมาตรดินถมไมนอยกวา 9,470 ลบ.ม.  (เกลี่ย
เรียบ)  และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 482  ลําดับที่ 1621 

     

    193. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายวัดปาพัทธสีมา บานสําราญหินลาด 
หมูที่ 8 ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2071 เชื่อม
เขตตําบลนาเพียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายวัดปาพทัธสมีา        
บานสําราญหินลาด หมูที่ 8 ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ - เชื่อมทาง
หลวงชนบท ขก 2071 เชื่อมเขตตําบลนาเพียง อําเภอชุมแพ       
จังหวัดขอนแกน  ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 800 เมตร ถมสูง
เฉลี่ย 1 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 600 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 
เมตร รวมความยาว 1,400 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 9,470 
ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และตดิตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 483   ลําดบัที่ 1623 
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    194. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายโคกหัวหลอน บานฟาเหลื่อม หมูที่ 
6 - บานเหลา หมูที่ 3 ตําบลหนองเรือ - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079        
ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายโคกหัวหลอน บานฟา
เหลื่อม หมูที่ 6 - บานเหลา หมูที่ 3 ตําบลหนองเรือ - เชื่อมทางหลวงชนบท 
ขก 2079  ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.75 เมตร หรือมีปริมาตรดนิถมไมนอยกวา 
9,400 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 481   ลําดับที่ 1620 

     

    195. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร (ตอนที่ 2) สายบานกุดฉิม หมูที่ 8     
ตําบลโนนทัน - แหลงเกษตรตําบลโนนทอง ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ      
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร (ตอนที่ 2) สายบานกุดฉิม  หมู
ที่ 8 ตําบลโนนทัน - แหลงเกษตรตําบลโนนทอง ตําบลโนนทอง อําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแกน   ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 900 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 
1 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 400 เมตร ถมสงูเฉลี่ย 1 เมตร ชวงที่ 
3 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ถมสูงเฉลีย่ 1 เมตร รวมความยาว 1,400 
เมตร หรือมีปริมาตรดนิถมไมนอยกวา 9,520 ลบ.ม. (เกลีย่เรียบ) และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 483  ลําดบัที ่1625 

     

    196. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานกุดเลา หมูที่ 3 - บานหวย
ทราย หมูที่ 13 ตําบลโนนทอง เชื่อมทางหลวง อบจ.สาย ขก ถ 10010 (บาน
หวาโงะ-บานดงนอย) อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานกุดเลา หมูที ่3 - บาน
หวยทราย หมูที่ 13 ตําบลโนนทอง เชื่อมทางหลวง อบจ.สาย ขก ถ 10010 
(บานหวาโงะ-บานดงนอย) อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 1,550 เมตร ถมสงูเฉลี่ย 0.90 เมตร หรือมีปริมาตรดนิถมไมนอยกวา 
9,435 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 482  ลําดบัที ่1622 
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    197. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหวยทราย หมูที่ 13 - แหลงเกษตร
ปาชุมชนบานหินลาด ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ เชื่อมตําบลนาชุมแสง อําเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหวยทราย หมูที่ 13 - 
แหลงเกษตรปาชุมชนบานหินลาด ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ เชื่อมตําบลนา
ชุมแสง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน   ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร ถมสูง
เฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 9,500  ลบ.ม.  (เกลี่ยเรียบ)  และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 483 ลําดับที่ 1624 

     

    198. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานดอนคอม หมูที่ 6 ตําบลยางคํา - 
ศาลปูตาภูเม็งทอง ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานดอนคอม หมูที่ 6 ตําบล
ยางคํา - ศาลปูตาภูเม็งทอง ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน   
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.90  หรือมีปริมาตรดินถมไมนอย
กวา 9,450  ลบ.ม  (เกลี่ยเรียบ)  และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 484  ลําดับที่ 1626 

     

    199. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองสระ หมูที่ 4 - แหลงเกษตร
ตําบลบานกง ตําบลบานกง เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 ตําบลบานผือ             
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองสระ หมูที่ 4 - แหลง
เกษตรตําบลบานกง ตําบลบานกง เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 ตําบลบานผือ 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
โดยถมดินกวาง 5.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.95 เมตร พรอมวางทอ 
คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 1×1 เมตร จํานวน 14 ทอน ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร รวมความยาว 1,300 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 8,900 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 485 ลําดับที่ 1627 

     

    200. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานนางิ้ว หมูที่ 12 - ปาชาบาน
นางิ้ว ตําบลยางคํา - ปาสงวนภูเม็งทอง ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ        
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานนางิ้ว หมูที ่12 - ปาชา
บานนางิว้ ตาํบลยางคํา - ปาสงวนภูเม็งทอง ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร 
หรือมีปริมาตรดนิถมไมนอยกวา 9,500 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และตดิตัง้ปายชื่อ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 485  ลําดบัที ่1628 
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    201. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานนางิ้ว หมูที่ 5 - วัดปาดาวดึงล
ภัทรวราราม ตําบลยางคํา - ปาสงวนภูเม็งทอง ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ     
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานนางิ้ว หมูที ่5 - วัดปา
ดาวดงึลภัทรวราราม ตาํบลยางคํา - ปาสงวนภูเม็งทอง ตําบลบานเมง็ อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแกน   ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 
1 เมตร หรือมีปริมาตรดนิถมไมนอยกวา 9,500 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และตดิตั้ง
ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 486  ลําดบัที ่1629 

     

    202. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานโนนศิลา หมูที่ 10 - 
แหลงเกษตรกุดแฮ ตําบลบานกง - อางเก็บนํ้าหางเขื่อนอุบลรัตน ตําบล
บานผือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานโนนศิลา หมูที่ 10 
- แหลงเกษตรกุดแฮ ตําบลบานกง - อางเก็บน้ําหางเข่ือนอุบลรัตน ตําบล
บานผือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
1,350 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 9,500 
ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 486  ลําดบัที่ 1630 

     

    203. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองเม็ก หมูที่ 5 - บานโนนศิลา หมูที่ 
10 ตําบลบานกง - อางเก็บนํ้าหางเขื่อนอุบลรัตน ตําบลบานผือ อําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองเม็ก หมูที่ 5 - บานโนนศิลา 
หมูที่ 10 ตําบลบานกง - อางเก็บน้ําหางเข่ือนอุบลรัตน ตําบลบานผือ อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแกน   ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร โดยถมดิน
กวาง 5.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร ถมดินสงูเฉลี่ย 0.75 เมตร ปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 6,748 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และลงลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 900 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และตดิตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 486  ลําดบัที ่1631 

     

       



                  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

260 

    204. คาปรับปรุงถนนลกูรัง สายบานกงเกา หมูที่ 1 ตําบลบานกง -บานหนองแสง 
หมูที่ 2,3 ตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน       500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานกงเกา หมูที่ 1 ตําบลบานกง 
- บานหนองแสง หมูที่ 2,3 ตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแกน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร โดยถมดินกวาง 4.50 
เมตร ยาว 1,450 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 0.75 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 6,850 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และลงลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 870 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และตดิตั้งปายชื่อ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 487  ลําดบัที่ 1633 

     

    205. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานดอนโมง หมูที่ 8 ตําบลบานกง - 
บานหนองแสง หมูที่ 2,3 ตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานดอนโมง หมูที่ 8 ตําบลบานกง - 
บานหนองแสง หมูที่ 2,3 ตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน   
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร โดยถมดินกวาง 5.50 เมตร ยาว 1,350 
เมตร ถมสูงเฉลีย่ 0.65 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 6,370 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) และลงลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
1,012 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 487  ลําดบัที่ 1634 

     

    206. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส 4039 แยกทางหลวงชนบท - 
บานภูถ้ําเมน หมูที่ 9 ตําบลดูนสาด – วัดปาภูนํ้ารินวนาราม อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส 4039 แยกทางหลวง
ชนบท - บานภูถํ้าเมน หมูที่ 9 ตําบลดนูสาด - วัดปาภูน้าํรินวนาราม     
อําเภอกระนวน จงัหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. ไหลทางขางละ 
0.30 เมตร และตดิตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 643  ลําดบัที ่2225 

     

    207. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนราศรี หมูที่ 18 (คุมเกา
บาท) - บานผักแวนดํา หมูที่ 16 ตําบลหนองโก - บานทรัพยสมบูรณ หมูที่ 5 
ตําบลดูนสาด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนราศรี หมูที่ 18 (คุม
เกาบาท) - บานผักแวนดาํ หมูที่ 16 ตําบลหนองโก - บานทรัพยสมบูรณ หมูที่ 5 
ตําบลดูนสาด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 880 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 642  ลําดับที่ 2224 

    208. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนราศรี หมูที่ 18 (เขต
เทศบาลเมืองกระนวน) - บานคําไฮ หมูที่ 3 ตําบลหนองโก - บานทรัพยสมบูรณ 
หมูที่ 5 ตําบลดูนสาด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนราศรี หมูที่ 18 
(เขตเทศบาลเมืองกระนวน) - บานคําไฮ หมูที่ 3 ตําบลหนองโก - บานทรัพย
สมบูรณ หมูที ่5 ตําบลดูนสาด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 880 ตร.ม. และติดตัง้ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 643  ลําดบัที ่2226 

     

    209. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานใหมชัยมงคล หมูที่ 19 
(เขตเทศบาลเมืองกระนวน) - บานผักหนาม หมูที่ 4 ตําบลหนองกุงใหญ 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานใหมชยัมงคล 
หมูที่ 19 (เขตเทศบาลเมืองกระนวน) - บานผักหนาม หมูที่ 4 ตําบล
หนองกุงใหญ อําเภอกระนวน จงัหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง  
5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
880 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 643  ลําดบัที่ 2227 

     

    210. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-ทาคันโท) - บานโนนสมบูรณ หมูที่ 6 
ตําบลหวยยาง อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน-ทาคันโท) - บานโนนสมบูรณ หมูที่ 6 ตําบลหวย
ยาง อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 221 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 644  ลําดบัที่ 2228 
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    211. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน สาย ขก ถ 10049 (บ.หนองโน - บ.ทุงใหญ) 
- บานคํามืด หมูที่ 3 ตําบลบานฝาง อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สาย ขก ถ 10049 (บ.หนองโน -  
บ.ทุงใหญ) - บานคํามืด หมูที่ 3 ตําบลบานฝาง อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 
เมตร และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 617  ลําดบัที่ 2146 

     

    212. คาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10045 แยกทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 2039 - บานหวยโจด หมูที่ 1 ตําบลหวยโจด 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10045 แยก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2039 - บานหวยโจด หมูที่ 1 ตําบลหวยโจด 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 7 เมตร ยาว 122 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 854 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 379 ลําดับที่ 1254 

     

    213. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกสะอาด หมูที่ 10 ตําบลหวย
โจด - บานเวียงแกว หมูที่ 2 ตําบลหนองกุงใหญ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกสะอาด   
หมูที่ 10 ตําบลหวยโจด - บานเวียงแกว หมูที่ 2 ตําบลหนองกุงใหญ 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 177 
เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
885 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 618  ลําดบัที่ 2148 

     

    214. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโสกเสี้ยว หมูที่ 2 ตําบลหวย
โจด - บานผักหนาม หมูที่ 4 ตําบลหนองกุงใหญ อําเภอกระนวน             
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโสกเสี้ยว หมูที่ 2 
ตําบลหวยโจด - บานผักหนาม หมูที่ 4 ตําบลหนองกุงใหญ อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตรและติดตั้งปาย
ชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 618  ลําดบัที ่2149 
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    215. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานประชาชื่น หมูที่ 7 
ตําบลหนองโน - บานหนองโก หมูที่ 1 ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานประชาชื่น หมูที่ 7 
ตําบลหนองโน - บานหนองโก หมูที่ 1 ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 146 เมตร หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไม
นอยกวา 876 ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0.30 เมตร และติดตั้งปายชือ่โครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 619  ลําดับที่ 2150 

     

    216. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2039 (กระนวน-หวยเม็ก) - บานกุดจาน หมูที่ 4 - บานเวียง
อินทร หมูที่ 3 ตําบลนํ้าออม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2039 (กระนวน-หวยเม็ก) - บานกุดจาน หมูที่ 4 - บานเวียงอินทร    
หมูที่ 3 ตําบลน้าํออม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 174 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 870 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง
ขางละ 0.40 เมตร และติดตั้งปายชือ่โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 619  ลําดับที่ 2151 

     

    217. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2039 (กระนวน-หวยเม็ก) - บานกุดจาน หมูที่ 4 - บานหนอง
ซา หมูที่ 6 ตําบลนํ้าออม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2039 (กระนวน-หวยเม็ก) - บานกุดจาน หมูที่ 4 - บานหนองซา  หมูที่ 
6 ตําบลน้ําออม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 175 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. ไหลทางลกูรังขางละ 
0.30 เมตร และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  619 ลําดับที่ 2152 

     

    218. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองซา หมูที่ 6 - 
บานกุดจาน หมูที่ 4 ตําบลนํ้าออม - บานผักหนาม หมูที่ 4 ตําบลหนองกุง
ใหญ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองซา  หมูที่ 6 - 
บานกุดจาน หมูที่ 4 ตําบลน้ําออม - บานผักหนาม หมูที่ 4 ตําบลหนองกุงใหญ 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 174 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 870  ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0.40 เมตร และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
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   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 620  ลําดับที่ 2153 

    219. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 
2039 (กระนวน-หวยเม็ก) - บานเวียงอินทร หมูที่ 3 - บานตอกเกี้ย หมูที่ 2 
ตําบลนํ้าออม อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผนดนิ
หมายเลข 2039 (กระนวน-หวยเม็ก) - บานเวียงอินทร หมูที ่3 - บานตอกเก้ีย 
หมูที่ 2 ตําบลน้ําออม อําเภอกระนวน  จังหวดัขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 
5 เมตร ยาว 174 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 870 ตร.ม. ไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.40 เมตร และติดตัง้ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่1 ประจําป 2561 หนาที่ 620 ลําดบัที่ 2154 

     

    220. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 
2233 - บานรัตนะ หมูที่ 2 ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผนดนิ
หมายเลข 2233 - บานรัตนะ หมูที ่2 ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 885 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่384  ลําดบัที ่1272 

     

    221. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองทุม หมูที่ 8 ตําบลใหมนา
เพียง - บานปาแดง หมูที่ 5 ตําบลคอนฉิม อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองทุม หมูที ่8 ตําบล
ใหมนาเพียง - บานปาแดง หมูที่ 5 ตําบลคอนฉิม อําเภอแวงใหญ จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 870 ตร.ม. และตดิตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่385  ลําดบัที ่1273 

     

    222. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานรัตนะ หมูที่ 2 ตําบลโนนทอง 
อําเภอแวงใหญ - ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานรัตนะ หมูที ่2 ตําบลโนน
ทอง อําเภอแวงใหญ - ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน   
ชวงที ่1 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 195 เมตร ชวงที ่2 ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หรือมีปริมาตรดนิถมรวมไมนอยกวา 2,955 
ลบ.ม. พรอมบดอัดแนน  และติดตัง้ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 385  ลําดบัที ่1274 
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    223. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเมืองทอง หมูที่ 7 ตําบลแวงใหญ 
อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2199 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเมืองทอง หมูที ่7 ตําบล
แวงใหญ อําเภอแวงใหญ จงัหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 2199   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 870 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 388  ลําดบัที ่1287 

     

    224. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนโพธิ์ หมูที่ 11 ตําบลใหมนา
เพียง อําเภอแวงใหญ - บานโสกกระหนวน หมูที่ 4 ตําบลกานเหลือง       
อําเภอแวงนอย จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนโพธิ์ หมูที่ 11 ตําบล
ใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ - บานโสกกระหนวน หมูที ่4 ตําบลกานเหลอืง 
อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 174 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 870 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 388  ลําดบัที่ 1288 

     

    225. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปาแดง หมูที่ 5 ตําบลคอนฉิม 
อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2199 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปาแดง หมูที่ 5 ตําบล
คอนฉิม อําเภอแวงใหญ จงัหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 2199   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 870 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 389  ลําดบัที ่1289 

     

    226. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองหญาขาว หมูที่ 5 ตําบลทานางแนว - 
บานหนองสะแบง หมูที่ 5 ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองหญาขาว หมูที่ 5 
ตําบลทานางแนว - บานหนองสะแบง หมูที่ 5 ตําบลละหานนา อําเภอ
แวงนอย จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,800 
เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 1,431 ลบ.ม.(บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 407  ลําดบัที่ 1351 
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    227. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนเขวา หมูที่ 1 (ตรงขามโรงเรียน) 
ตําบลทานางแนว - หนองบัวเลิง - บานหนองหญาขาว อําเภอแวงนอย 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนเขวา หมูที่ 1 (ตรงขาม
โรงเรียน) ตําบลทานางแนว - หนองบัวเลิง - บานหนองหญาขาว อําเภอ
แวงนอย จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,800 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,431 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 408 ลําดบัที่ 1353 

     

    228. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทานางแนว หมูที่ 2 ตําบลทานาง
แนว-ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทานางแนว หมูที่ 2 ตําบลทา
นางแนว-ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย จังหวดัขอนแกน  ขนาดผวิ
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,431 ลบ.ม.(บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 644  ลําดบัที่ 2229 

     

    229. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนเขวา หมูที่ 1 ตําบลทานาง
แนว– ฝายคึกฤทธิ์ เขตตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนเขวา หมูที่ 1 ตาํบลทา
นางแนว– ฝายคึกฤทธิ์ เขตตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,431 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 408  ลําดบัที่ 1356 

     

    230. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานดอนหัน หมูที่ 2 ตําบลแวงนอย - 
บานโนนถาวร หมูที่ 16 ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานดอนหัน หมูที่ 2 ตําบลแวง
นอย - บานโนนถาวร หมูที่ 16 ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย    
จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร    
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,431 ลบ.ม. (บดอัด
แนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่410  ลําดบัที่ 1364 
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    231. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโพนงาม หมูที่ 4 ตําบลทานางแนว 
อําเภอแวงนอย - บานปาไมงาม หมูที่ 8 ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโพนงาม หมูที่ 4 ตําบลทา
นางแนว อําเภอแวงนอย - บานปาไมงาม หมูที่ 8 ตําบลโนนทอง   
อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,431 
ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 498  ลําดบัที่ 1704 

     

    232. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานขุมดิน หมูที่ 4 ตําบลกุดเคา         
อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานขุมดนิ หมูที่ 4 ตําบลกุดเคา 
อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 540  ลําดบัที่ 1851 

     

    233. คาปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวง ทช ขก 229 – บานหลุบคา  หมูที่ 6 
ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวง ทช ขก 229 - บานหลุบคา  
หมูที่ 6 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 
5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ ลําดับที่ 1852 

     

    234. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานเขวา หมูที่ 9 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี - 
ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานเขวา หมูที่ 9 ตําบลกุดเคา  อําเภอ
มัญจาคีรี - ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 541  ลําดบัที่ 1853 
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    235. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานขุมดิน หมูที่ 4,16 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจา
คีรี - ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานขุมดนิ หมูที่ 4,16 ตําบลกุดเคา  
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิ
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 541 ลําดบัที ่1854 

     

    236. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนสํานัก หมูที่ 5 ตําบลหนองแปน - บาน
โนนพยอม หมูที่ 10 ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนสาํนัก หมูที่ 5 ตําบลหนองแปน - 
บานโนนพยอม หมูที ่10 ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จงัหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 541  ลําดบัที ่1855  

     

    237. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองบัว หมูที่ 4 ตําบลหนองแปน - ตําบลสวน
หมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองบัว หมูที่ 4 ตําบลหนองแปน - ตาํบล
สวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวดัขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม.  (บดอัด
แนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบั
ที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที่ 541  ลําดับที ่1856 

     

    238. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนแสนสุข หมูที่ 10 ตําบลหนองแปน - ทช ขก 
4008 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนแสนสุข หมูที่ 10 ตําบลหนองแปน - 
ทช ขก 4008 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 542  ลําดับที่ 1857 

     

    239. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองหัวชาง หมูที่ 8,13,16 ตําบลหนองแปน 
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองหัวชาง หมูที่ 8,13,16 ตําบลหนอง
แปน อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน   ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,756 ลบ.ม.  (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 542  ลําดับที่ 1858 

     



                      ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

269 

    240. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองแปน หมูที่ 9,12 ตําบลหนองแปน - ตําบล
สวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองแปน หมูที่ 9,12 ตําบลหนองแปน - 
ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 
ลบ.ม.  (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  542 ลําดับที่ 1859 

     

    241. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนแสนสุข หมูที่ 10 ตําบลหนองแปน - ตําบล
สวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนแสนสุข หมูที่ 10 ตําบลหนองแปน - 
ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 
ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 542  ลําดับที่ 1860 

     

    242. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานสวนหมอน หมูที่ 1,11 ตําบลสวนหมอน 
- ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานสวนหมอน หมูที่ 1,11 ตําบลสวนหมอน 
- ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 
ลบ.ม.  (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 543  ลําดับที่ 1861 

     

    243. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก - 
ทช ขก 4008 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหวยหินเก้ิง หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก - 
ทช ขก 4008 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม.  
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 543 ลําดบัที่ 1862 

     

    244. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกสูง หมูที่ 4 ตําบลนางาม        
อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกสูง หมูที่ 4 ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 543  ลําดับที่ 1863 
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    245. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานแจง หมูที่ 7 ตําบลหนองแปน - ทช ขก 
4008 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานแจง หมูที่ 7 ตําบลหนองแปน - 
ทช ขก 4008 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 543  ลําดบัที่ 1864 

     

    246. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานเหลาใหญ หมูที่ 9,14 ตําบลนาขา - 
ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานเหลาใหญ หมูที่ 9,14 ตําบลนา
ขา - ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 544  ลําดบัที่ 1865 

     

    247. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองไห หมูที่ 1,14 ตําบลหนองแปน - 
ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองไห หมูที่ 1,14 ตําบลหนองแปน - 
ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 
ลบ.ม.  (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  544 ลําดับที่ 1866 

     

    248. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานโนนงิ้ว หมูที่ 8 ตําบลทาศาลา - บาน
หนองไห ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานโนนงิ้ว หมูที่ 8 ตําบลทาศาลา 
- บานหนองไห ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,904 
ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 678 ลําดบัที่ 2356 

     

    249. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนสัมพันธ หมูที่ 15 ตําบลหนองแปน อําเภอ
มัญจาคีรี - ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนสัมพนัธ หมูที่ 15 ตําบลหนองแปน 
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 1,756 ลบ.ม.  (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  544 ลําดับที่ 1868 

    250. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาจานเหนือ หมูที่ 6 ตําบลหนองแปน - ตําบล
ทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาจานเหนือ หมูที่ 6 ตําบลหนองแปน - 
ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม.  
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 545  ลําดับที่ 1869 

     

    251. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาจาน หมูที่ 11 ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจา
คีรี - ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน    499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาจาน หมูที่ 11 ตําบลหนองแปน อําเภอ
มัญจาคีรี - ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง     
5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 
ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 545  ลําดับที่ 1870 

     

    252. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองสองหอง หมูที่ 1 
ตําบลนางาม - ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานหนองสองหอง 
หมูที่ 1 ตําบลนางาม - ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ถมไมนอยกวา 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 545  ลําดบัที่ 1871 

     

    253. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหัวฝาย หมูที ่4 ตําบลนา
ขา อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานหัวฝาย หมูที่ 4 
ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย  
1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  545 ลําดบัที่ 1872 
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    254. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานคําคันโซ หมูที่ 6 ตําบลคําแคน – ตําบล 
นางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานคําคันโซ หมูที่ 6 ตําบลคําแคน - 
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง  
5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 546  ลําดบัที่ 1873 

     

    255. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานโพนเพ็ก หมูที่ 1 ตําบล  
โพนเพ็ก - ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานโพนเพก็ หมูที่ 1 
ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  546 ลําดบัที่ 1874 

     

    256. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานคํานอย หมูที่ 4 ตําบลคํา
แคน อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานคํานอย หมูที่ 4 
ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปาย
ชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 546  ลําดบัที่ 1875 

     

    257. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองบัว หมูที่ 8 ตําบล      
นางาม อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานหนองบวั หมูที่ 8 
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัด
ขอนแกน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตัง้ปายชื่อ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 546  ลําดบัที่ 1876 
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    258. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหินแตก หมูที่ 7 ตําบลนา
งาม อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานหินแตก หมูที่ 7 
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือ 
มีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปาย
ชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 547  ลําดบัที่ 1877 

     

    259. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานปาดู หมูที่ 8 ตําบลคํา
แคน - ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานปาดู หมูที่ 8 
ตําบลคําแคน - ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 547 ลําดบัที่ 1878 

     

    260. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองกานเหลือง หมูที่ 2 
ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานหนองกานเหลือง  
หมูที่ 2 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย 
จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 547  ลําดบัที่ 1879 

    

    261. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานโนนสวาง หมูที่ 7 ตําบล 
โพนเพ็ก - ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานโนนสวาง หมูที่ 7 
ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ถมไมนอยกวา 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 547  ลําดบัที่ 1880 
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    262. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานหวยหินเก้ิง หมูที่ 
11 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ถมไมนอยกวา 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 548 ลําดบัที่ 1881 

     

    263. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานโนนคุต หมูที ่8 ตําบล 
โพนเพ็ก - ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานโนนคุต หมูที่ 8 
ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 548  ลําดบัที่ 1882 

     

    264. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองบัวเย็น หมูที่ 11 
 ตําบลนาขา - ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองบัวเยน็ หมูที่ 11 
ตําบลนาขา - ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 1,216 เมตร สงูเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดนิถมไมนอยกวา 
7,904  ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 548  ลําดบัที่ 1883 

     

    265. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานทาสวรรค หมูที่ 7 ตําบล 
ทาศาลา - ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานทาสวรรค หมูที่ 7 
ตําบลทาศาลา - ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 
5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดนิถมไมนอยกวา 
7,904 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 568  ลําดบัที ่1956 
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    266. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานกดุขอนแกน หมูที่ 9 ตําบล 
คําแคน - ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานกุดขอนแกน หมูที่ 9 
ตําบลคําแคน - ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาด 
กวาง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดนิถมไมนอย
กวา 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 568  ลําดบัที ่1957 

     

    267. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหวยหินเกิ้ง หมูที ่11 ตําบล 
โพนเพ็ก - ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหวยหินเก้ิง หมูที่ 11 
ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 
5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดนิถมไมนอยกวา 
7,904 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 569  ลําดบัที่ 1958 

     

    268. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแหว หมูที่ 3 ตําบล 
วังสวาบ - ทางหลวงหมายเลข 12 อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน   1,000,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแหว หมูที่ 3 ตําบล
วังสวาบ - ทางหลวงหมายเลข 12 อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิว
จราจรกวาง 8 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 1,800 ตร.ม. และติดตัง้ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 390  ลําดบัที่ 1294 

     

    269. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยมวง หมูที่ 3 ตําบล 
หวยมวง อําเภอภูผามาน - ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน       493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยมวง หมูที่ 3 ตําบล
หวยมวง อําเภอภูผามาน - ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 816 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที ่ 390 ลําดบัที่ 1295 
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    270. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนคอม หมูที่ 1 ตําบลโนนคอม 
- ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนคอม หมูที่ 1 ตําบล
โนนคอม - ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
882 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 390  ลําดบัที ่1296 

     

    271. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปากลวย หมูที่ 6 ตาํบลโนนคอม 
 - บานสวางโนนสูง หมูที่ 3 ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปากลวย หมูที ่6 ตําบล
โนนคอม - บานสวางโนนสงู หมูที่ 3 ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 882 ตร.ม. และตดิตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 391  ลําดบัที ่1297 

     

    272. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานซําเปบ หมูที่ 6 ตําบลนา
ฝาย - ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     496,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานซําเปบ หมูที่ 6 
ตําบลนาฝาย - ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 885 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  391 ลําดบัที่ 1298 

     

    273. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังใหม หมูที่ 6 ตําบล 
วังสวาบ - แหลงทองเที่ยวนํ้าตกตาดฟา อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     496,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังใหม หมูที่ 6 
ตําบลวังสวาบ - แหลงทองเที่ยวน้ําตกตาดฟา อําเภอภูผามาน จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 885 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 391 ลําดบัที่ 1299 
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    274. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนตาเหล็ก หมูที่ 10 
ตําบลวังสวาบ - บานสองคอน หมูที่ 3 ตําบลนาฝาย อําเภอภูผามาน 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนตาเหล็ก หมูที่ 
10 ตําบลวังสวาบ - บานสองคอน หมูที่ 3 ตําบลนาฝาย อําเภอภูผามาน 
จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 882 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 391  ลําดบัที่ 1300 

     

    275. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสวางโนนสูง หมูที่ 3 ตําบล 
ภูผามาน อําเภอภูผามาน - ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสวางโนนสูง หมูที่ 
3 ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน - ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 882 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 391  ลําดบัที่ 1301 

     

    276. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนานํ้าซํา หมูที่ 5 ตําบล 
ภูผามาน - ตําบลหวยมวง อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน   1,500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาน้าํซํา หมูที่ 5 
ตําบลภูผามาน - ตําบลหวยมวง อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 449 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 2,694 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 392  ลําดบัที่ 1302 

     

    277. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังสวาบ หมูที่ 1 ตําบล 
วังสวาบ - ตําบลนาฝาย อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังสวาบ หมูที่ 1 
ตําบลวังสวาบ - ตําบลนาฝาย อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 882 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  392 ลําดบัที่ 1303 
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    278. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขางโรงเรียนภูผามาน) บานนานํ้าซํา 
หมูที่ 5 ตําบลภูผามาน - เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน     493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขางโรงเรียนภูผามาน) 
บานนาน้ําซาํ หมูที่ 5 ตําบลภูผามาน - เทศบาลตําบลภูผามาน อําเภอ 
ภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 147 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 882 ตร.ม. และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 393  ลําดบัที่ 1305 

     

    279. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนสะอาด หมูที่ 4 ตาํบลหวยมวง 
อําเภอภูผามาน - ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     300,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนสะอาด หมูที่ 4 ตําบล
หวยมวง อําเภอภูผามาน - ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจร ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงที่ 2 
กวาง 6 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา  
540 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ 
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 393  ลําดับที่ 1306 

     

    280. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองนกทา หมูที่ 7 ตําบลโนนคอม 
อําเภอภูผามาน - ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     497,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองนกทา  
หมูที่ 7 ตําบลโนนคอม อําเภอภูผามาน - ตําบลนาหนองทุม อําเภอ 
ชุมแพ จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 177 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 885 ตร.ม. และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 393 ลําดบัที่ 1308 

     

    281. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาฝายเหนือ หมูที่ 5  
ตําบลนาฝาย - ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     496,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาฝายเหนือ  
หมูที่ 5 ตําบลนาฝาย - ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 885 ตร.ม. และติดตัง้ปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 394  ลําดบัที่ 1309 
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    282. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังใหม หมูที่ 6 ตําบล 
วังสวาบ - ทางหลวงหมายเลข 12 อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     992,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังใหม หมูที่ 6 
ตําบลวังสวาบ - ทางหลวงหมายเลข 12 อําเภอภูผามาน จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,775 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 394  ลําดบัที่ 1310 

     

    283. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเคพซีล สายบานหนองหญาปลอง หมูที่ 6 
ตําบลบานโคก - แยกทางหลวง 2133 ตาํบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน 369,000 บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองหญาปลอง หมู
ที่ 6 ตําบลบานโคก - แยกทางหลวง 2133 ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 157 เมตร มีไหลทางขางละ 
1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,256 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 683 ลําดบัที่ 2371 

     

    284. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยซอ หมูที่ 9 ตําบล 
หวยมวง - ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     496,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยซอ หมูที่ 9 
ตําบลหวยมวง - ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 855 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 394  ลําดบัที่ 1312 

     

    285. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยเตย หมูที่ 7 ตําบลหวย
มวง - ตําบลภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     496,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยเตย หมูที่ 7 
ตําบลหวยมวง - ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 855 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  395 ลําดบัที่ 1313 
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    286. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทรัพยสมบูรณ หมูที่ 6 
ตําบลหวยมวง - ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     496,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทรัพยสมบูรณ  
หมูที่ 6 ตําบลหวยมวง - ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 855 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 395 ลําดบัที่ 1315 

     

    287. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยถ้ําเตา หมูที่ 8 ตาํบลภูผามาน - 
บานวังเจริญ หมูที่ 2 ตําบลหวยมวง อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     496,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยถํ้าเตา หมูที่ 8 
ตําบลภูผามาน - บานวังเจริญ หมูที่ 2 ตําบลหวยมวง อําเภอภูผามาน 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 855 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 395  ลําดบัที่ 1316 

     

    288. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานฝายตาสวน หมูที่ 8 ตําบล 
วังสวาบ - ตําบลนาฝาย อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     496,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานฝายตาสวน หมูที่ 8 
ตําบลวังสวาบ - ตําบลนาฝาย อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 855 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 392 ลําดบัที่ 1304 

     

    289. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานซําภูทองใต หมูที่ 2    
ตําบลภูผามาน - ตําบลหวยมวง อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานซําภูทองใต หมูที่ 2 
ตําบลภูผามาน - ตําบลหวยมวง อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 882 ตร.ม. และติดตัง้ปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 395  ลําดบัที่ 1314 

     

       



                      ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

281 

    290. คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานฝายตาสวน หมูที่ 8 ตําบลวังสวาบ - 
บานซําเปบ หมูที่ 6 ตําบลนาฝาย อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     475,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลกุ บานฝายตาสวน หมูที่ 8 ตําบลวังสวาบ - 
บานซําเปบ หมูที่ 6 ตําบลนาฝาย อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,030 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 
ไมนอยกวา 1,815 ลบ.ม.  (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ 
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 320  ลําดับที่ 1034 

     

    291. คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานวังเจริญ หมูที่ 2 ตําบลหวยมวง – บานหวย
ถ้ําเตา หมูที่ 8 ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     325,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานวงัเจริญ หมูที่ 2 ตําบลหวยมวง – 
บานหวยถํ้าเตา หมูที่ 8 ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน       
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 1,248 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 321 ลําดบัที ่1035 

     

    292. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เคพซีล บานดงกลาง หมูที ่5 ตาํบลบานโตน 
- บานพระบุ หมูที่ 1 ตําบลพระบ ุอําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคฟซีล บานดงกลาง หมูที่ 5 
ตําบลบานโตน - บานพระบุ หมูที่ 1 ตําบลพระบ ุอําเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 269 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,614 ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 94 ลําดบัที่ 194 

     

    293. คาปรับปรุงพนังกั้นแมนํ้าช ีชวงบานหนองหญาขาวนก หมูที่ 3  
ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน - บานหนองบัวดีหมี หมูที่ 7 ตําบลทาพระ 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงพนังก้ันแมน้ําช ีชวงบานหนองหญาขาวนก  
หมูที่ 3 ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน - บานหนองบัวดีหม ีหมูที่ 7 
ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 2,620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
1,818 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 500  ลําดบัที่ 1712 

     

       



                  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

282 

    294. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตูมนอย หมูที่ 9 ตําบลเมืองเกา - 
บานดอนดูเมืองใหม หมูท่ี 15 ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตูมนอย หมูที่ 9 
ตําบลเมืองเกา-บานดอนดูเมืองใหม หมูที่ 15 ตําบลพระลับ อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 908 ลบ.ม.  รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 443  ลําดบัที่ 1487 

     

    295. คาปรับปรุงถนนลกูรัง บานดงเกา หมูที่ 4 ตําบลบานโตน - บานหนอง
หญาขาวนก หมูที่ 3 ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานดงเกา หมูที่ 4 ตําบลบานโตน -
บานหนองหญาขาวนก หมูที่ 3 ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน     
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,125 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,689 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่  630 ลําดบัที่ 2193 

     

    296. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานดงกลาง หมูที่ 7 ตําบลบานโตน - บาน
หนองแวง หมูที่ 1 ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานดงกลาง หมูที่ 7 ตําบลบานโตน-
บานหนองแวง หมูที่ 1 ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,689 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 630  ลําดบัที่ 2194 

     

    297. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนบอ หมูที่ 4 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - 
บานดอนเงิน หมูที่ 13 ตําบลบานหวา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนบอ หมูที่ 4 ตําบลพระยืน 
อําเภอพระยืน - บานดอนเงิน หมูที่ 13 ตําบลบานหวา อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 2,620 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,818 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 630  ลําดบัที่ 2195 
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    298. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหินกอง หมูที่ 6 ตําบล บานโตน 
อําเภอพระยืน - บานหนองขาม หมูที่ 2 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหินกอง หมูที่ 6 
ตําบลบานโตน อําเภอพระยืน - บานหนองขาม หมูที่ 2 ตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวดัขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 910 
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 502  ลําดบัที่ 1717 

     

    299. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแวง หมูที่ 1     
ตําบลหนองแวง - บานโจดใหญ หมูที่ 3 ตําบลบานโตน อําเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแวง หมูที่ 1 
ตําบลหนองแวง - บานโจดใหญ หมูที่ 3 ตําบลบานโตน อําเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 910 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 631  ลําดบัที่ 2196 

     

    300. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานดงเกา หมูที่ 4 ตําบลบานโตน อําเภอ 
พระยืน – บานโนนสมบูรณ หมูที่ 1 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน   500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานดงเกา หมูที่ 4 ตําบลบานโตน 
อําเภอพระยืน – บานโนนสมบรูณ หมูที่ 1 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอ
บานแฮด จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,125 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,689 ตร.ม. (บด
อัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 678  ลําดบัที่ 2357 

     

    301. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 2297 - บานนา
เสถียร หมูที่ 8 ตําบลขามปอม อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 2297 - 
บานนาเสถียร หมูที่ 8 ตําบลขามปอม อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 825 ตร.ม. และติดตัง้ปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 382  ลําดบัที่ 1263 
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    302. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานวังหิน หมูที่ 7 ตําบล
สระแกว - บานหวยแร หมูที่ 3 ตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานวังหิน หมูที่ 7 
ตําบลสระแกว - บานหวยแร หมูที่ 3 ตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 825 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 382  ลําดบัที่ 1264 

     

    303. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานโสกนาค หมูที่ 6 ตําบล
วังมวง - บานวังหิน หมูที่ 7 ตาํบลสระแกว อําเภอเปอยนอย จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานโสกนาค หมูที่ 
6 ตําบลวงัมวง - บานวังหิน หมูที่ 7 ตําบลสระแกว อําเภอเปอยนอย 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 822 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 382  ลําดบัที ่1267 

     

    304. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานหินฮาว หมูที่ 7 ตําบล
ขามปอม - ทางหลวงสาย 2297 อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานหินฮาว หมูที่ 7 
ตําบลขามปอม - ทางหลวงสาย 2297 อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 825 ตร.ม. และติดตัง้ปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 383  ลําดบัที่ 1271 

     

    305. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโคกสวาง หมูที่ 6 ตําบลสระแกว 
อําเภอเปอยนอย - บานหนองไผนอย ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     400,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโคกสวาง หมูที่ 6 ตําบล
สระแกว อําเภอเปอยนอย - บานหนองไผนอย ตําบลดอนดู อําเภอหนอง
สองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 แมตร ยาว 2,100 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,630 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 322  ลําดบัที่ 1039 
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    306. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานสระแกว หมูที่ 1 ตําบลสระแกว 
อําเภอเปอยนอย - บานหนองบัวลอง ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     400,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานสระแกว หมูที่ 1 ตําบล
สระแกว อําเภอเปอยนอย - บานหนองบัวลอง ตําบลดอนดู อําเภอหนอง
สองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 แมตร ยาว 2,100 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,630 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 322 ลําดบัที่ 1040 

     

    307. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวยแร หมูที่ 7 ตําบลวังมวง อําเภอ
เปอยนอย - ทางหลวงชนบท ขก 4038 จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวยแร หมูที่ 7 ตําบลวงัมวง 
อําเภอเปอยนอย - ทางหลวงชนบท ขก 4038 จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 3,030 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,910 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 322 ลําดบัที่ 1041 

     

    308. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก 4038 - บาน
โนนเหลี่ยม หมูที่ 4 ตําบลเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     400,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลกูรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก 4038 - 
บานโนนเหลี่ยม หมูที่ 4 ตําบลเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 2,340 เมตร ถมดินบางชวง 
ยาว 250 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 350  
ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และลงลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง 
ไมนอยกวา 1,475 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  322 ลําดบัที่ 1148 

     

    309. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานวังหิน หมูที่ 2 ตําบลสระแกวอําเภอ
เปอยนอย - ทางหลวงชนบท ขก 4038 จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     400,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานวังหิน หมูที่ 2 ตําบลสระแกว
อําเภอเปอยนอย - ทางหลวงชนบท ขก 4038 จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.50 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,625 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  352 ลําดบัที่ 1149 
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    310. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานวังหิน (อางโสกรัง) หมูที่ 7 ตําบล
สระแกว อําเภอเปอยนอย - ทางหลวงชนบท ขก 4038 จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานวังหิน (อางโสกรัง) หมูที่ 7 
ตําบลสระแกว อําเภอเปอยนอย - ทางหลวงชนบท ขก 4038 จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 3,300 เมตร ถมดินบาง
ชวง ยาว 130 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 160 
ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และลงลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,840 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  379 ลําดบัที่ 1253 

     

    311. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานฝาง หมูที่ 12 ตําบล
บานฝาง อําเภอบานฝาง – บานมวงโป หมูที่ 4 ตําบลสาวะถ ีอําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานฝาง หมูที่ 12 
ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง – บานมวงโป หมูที่ 4 ตําบลสาวะถี 
อําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 331 
เมตร (ไมมไีหลทาง) หรือมีพื้นทีล่าดยางไมนอยกวา 1,655 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 548  ลําดบัที่ 1884 

     

    312. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหัวบึง หมูที่ 3 ตําบล
บานฝาง - บานเขื่อน หมูที่ 4 ตําบลบานเหลา อําเภอบานฝาง จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน     498,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหัวบงึ หมูที่ 3 
ตําบลบานฝาง - บานเข่ือน หมูที่ 4 ตําบลบานเหลา อําเภอบานฝาง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 217 เมตร ไหลทาง
ขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,736 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 549  ลําดบัที่ 1885 

     

    313. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานบึงสวาง หมูที่ 11 
ตําบลบานเหลา - บานกระเดื่อง หมูที่ 9 ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานบึงสวาง หมูที่ 
11 ตําบลบานเหลา - บานกระเดื่อง หมูที่ 9 ตําบลปามะนาว อําเภอบาน
ฝาง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 331 เมตร (ไม
มีไหลทาง) หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,655 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 549  ลําดบัที่ 1886 
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    314. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานเหลา หมูที่ 3 ตําบล
บานเหลา อําเภอบานฝาง - บานหนองคู หมูที่ 8 ตําบลบานหวา อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     498,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานเหลา หมูที่ 3 
ตําบลบานเหลา อําเภอบานฝาง - บานหนองคู หมูที่ 8 ตําบลบานหวา 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 217 
เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,736   
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 549  ลําดบัที่ 1887 

     

    315. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหวยหวา หมูที่ 6, 8 
ตําบลโนนฆอง - บานโสกมวง หมูที่ 3 ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหวยหวา หมูที่ 
6, 8 ตําบลโนนฆอง - บานโสกมวง หมูที่ 3 ตําบลหนองบัว อําเภอบาน
ฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 282 เมตร    
(ไมมีไหลทาง) หรือมีพื้นทีล่าดยางไมนอยกวา 1,692 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  550 ลําดบัที่ 1888 

     

    316. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานสรางแกว หมูที่ 1 
ตําบลโนนฆอง - บานดอนหัน หมูที่ 6 ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานสรางแกว หมู
ที่ 1 ตําบลโนนฆอง - บานดอนหัน หมูที่ 6 ตําบลบานฝาง อําเภอบาน
ฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 282 เมตร    
(ไมมีไหลทาง) หรือมีพื้นทีล่าดยางไมนอยกวา 1,692 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 550  ลําดบัที่ 1889 

     

    317. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโคกงาม หมูที่ 4 
ตําบลโคกงาม อําเภอบานฝาง - บานหนองผือ หมูที่ 7 ตําบลบานผือ 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     498,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโคกงาม หมูที่ 
4 ตําบลโคกงาม อําเภอบานฝาง - บานหนองผือ หมูที่ 7 ตําบลบานผือ 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 
217 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,736 
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  550 ลําดบัที่ 1890 
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    318. คากอสรางถนนลูกรัง สายบานโคกงาม หมูที่ 4 ตําบลโคกงาม - 
บานบะยาว หมูที่ 6,9 ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานโคกงาม หมูที่ 4 ตําบลโคก
งาม - บานบะยาว หมูที่ 6,9 ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง จงัหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไมนอยกวา 3,085 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และลงลูกรังตลอดสาย 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 756 ลบ.ม. บดอัดแนน 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  551 ลําดบัที่ 1891 

     

    319. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองบัว หมูที่ 10 ตําบลหนองบัว - 
บานโคกใหญ หมูที่ 8,10 ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองบัว หมูที่ 10 ตําบล
หนองบัว - บานโคกใหญ หมูที่ 8,10 ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,970 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 2,361 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 551  ลําดบัที่ 1892 

     

    320. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานคุมโนนสะอาด หมูที่ 12 ตําบลชนบท 
อําเภอชนบท - ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     496,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานคุมโนนสะอาด หมูที่ 12 ตําบล
ชนบท อําเภอชนบท - ตําบลเมอืงเพีย อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรัง ไมนอยกวา 1,471 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 385  ลําดบัที่ 1275 

     

    321. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหวยคอ หมูที่ 3 ตําบลโนนพะยอม - 
ตําบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     461,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหวยคอ หมูที่ 3 ตําบลโนน
พะยอม - ตําบลชนบท อําเภอชนบท จงัหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม
นอยกวา 1,431 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 385 ลําดบัที่ 1276 
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    322. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานกุดเพียขอม หมูที่ 1 ตําบลกุดเพียขอม - 
ตําบลหวยแก อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     475,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานกุดเพียขอม หมูที่ 1 ตําบลกุดเพีย
ขอม - ตําบลหวยแก อําเภอชนบท จงัหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 
5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 1,511 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 386  ลําดบัที่ 1277 

     

    323. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานดอนขา หมูที่ 7 ตําบลชนบท อําเภอ
ชนบท - ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     496,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานดอนขา หมูที่ 7 ตําบลชนบท 
อําเภอชนบท - ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,471 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 386  ลําดบัที่ 1278 

     

    324. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานมาบตากลา หมูที่ 5 ตําบลปอแดง 
อําเภอชนบท - ตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานมาบตากลา หมูที่ 5 ตําบลปอ
แดง อําเภอชนบท - ตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอพล จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,431 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 386  ลําดบัที่ 1279 

     

    325. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองแวงนอย หมูที่ 4 ตําบลปอแดง 
อําเภอชนบท - ตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองแวงนอย หมูที่ 4 ตําบล 
ปอแดง อําเภอชนบท - ตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,431 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  386 ลําดบัที่ 1280 
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    326. คาปรับปรุงถนนลกูรัง บานหนองไฮ หมูที่ 3 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท - 
ตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองไฮ หมูที่ 3 ตําบลปอแดง อําเภอ
ชนบท - ตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอพล จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 1,431 ลบ.ม.  (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 387  ลําดบัที ่1281 

     

    327. คาปรับปรุงถนนลกูรัง บานหนองเตานอย หมูที่ 7 ตําบลโนนพะยอม - 
ตําบลวังแสง อําเภอชนบท จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน     478,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองเตานอย หมูที่ 7 ตําบล 
โนนพะยอม - ตําบลวังแสง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 1,960 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 1,558 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 348  ลําดบัที ่1282 

     

    328. คาปรับปรุงถนนลกูรัง บานหวยแก หมูที่ 2 ตําบลหวยแก – ตําบล 
วังแสง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     490,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหวยแก หมูที ่2 ตําบลหวยแก - ตําบล
วังแสง อําเภอชนบท จงัหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,960 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,558 ลบ.ม. (บดอัด
แนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่ 387 ลําดบัที ่1283 

     

    329. คาปรับปรุงถนนลกูรัง บานโซง หมูที่ 1 ตําบลหวยแก - ตําบลวังแสง 
อําเภอชนบท จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน     405,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโซง หมูที่ 1 ตําบลหวยแก - ตําบลวงั
แสง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแนนไมนอยกวา 1,290  
ลบ.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 387 ลําดบัที ่1284 

     

    330. คาปรับปรุงถนนลกูรัง บานโนนพะยอมใต หมูที่ 10 ตําบลโนนพะยอม - 
ตําบลหวยแก อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     490,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนพะยอมใต หมูที่ 10 ตําบลโนน
พะยอม - ตําบลหวยแก อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง  
5 เมตร ยาว 1,960 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
1,558 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 504 ลําดบัที ่1725 
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    331. คาปรับปรุงถนนลกูรัง บานหัวนากลาง หมูที่ 3 ตําบลบานแทน - ตําบล
ปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     343,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหัวนากลาง หมูที่ 3 ตําบลบานแทน - 
ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 994 ลบ.ม.    
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 504 ลําดบัที่ 1726 

     

    332. คาปรับปรุงถนนลกูรัง บานเหลาเหนือ หมูที่ 4 ตําบลหวยแก - ตําบล
กุดเพียขอม อําเภอชนบท จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน     487,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานเหลาเหนือ หมูที่ 4 ตําบลหวยแก - 
ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 
5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
1,511 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 497  ลําดบัที ่1700 

     

    333. คาปรับปรุงถนนลกูรัง บานปอแดง หมูที่ 1 ตําบลปอแดง – ตําบล 
บานแทน อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 493,000 บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานปอแดง หมูที ่1 ตําบลปอแดง - ตําบล
บานแทน อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,431 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 497  ลําดบัที ่1701 

    

    334. คาปรับปรุงถนนลกูรัง บานหันแฮด หมูที่ 2 ตําบลบานแทน - ตําบลปอ
แดง อําเภอชนบท จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน 493,000 บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหันแฮด หมูที่ 2 ตําบลบานแทน - 
ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,431 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน)รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 497  ลําดับที่ 1702 

     

    335. คาปรับปรุงถนนลกูรัง จากทางหลวงชนบทหมายเลข 3029 –  
บานหนองเตา หมูที่ 5 ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     475,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวงชนบทหมายเลข 3029 - บาน
หนองเตา หมูที ่5 ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,548 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 504  ลําดบัที ่1727 
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    336. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาดอกไม หมูที่ 9 ตําบลชนบท –  
บานหวยไรใต หมูที่ 1 ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     498,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาดอกไม หมูที่ 9 ตําบลชนบท - 
บานหวยไรใต หมูที่ 1 ตําบลโนนพะยอม จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,511 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 667  ลําดบัที่ 2317 

     

    337. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนขา หมูที่ 6 ตําบลวังแสง อําเภอ
ชนบท - ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     469,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนขา หมูที่ 6 ตําบลวงัแสง 
อําเภอชนบท - ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน  
ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดแนไมนอยกวา 556 ลบ.ม. (บดอัดแนน) ชวงที่ 
2 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 1,505 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
บดอัดแนไมนอยกวา 971 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 668  ลําดบัที่ 2318 

     

    338. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาอางทอง หมูที่ 7 ตําบลคํามวง - 
เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานนาอางทอง หมูที่ 7 ตําบลคํามวง 
- เทศบาลตาํบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร  ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,987 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 348  ลําดบัที่ 1134 

     

    339. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนทอง หมูที่ 5 ตําบลคํามวง อําเภอ 
เขาสวนกวาง - ตําบลหนองกุง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนทอง หมูที่ 5 ตําบลคํามวง 
อําเภอเขาสวนกวาง - ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร  ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,987 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 349  ลําดบัที่ 1135 
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    340. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองสองหอง หมูที่ 7 ตําบลเขาสวน
กวาง - ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลกูรัง บานหนองสองหอง หมูที่ 7 ตําบล 
เขาสวนกวาง - ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร  ยาว 2,325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,848 ลบ.ม. (บดอัดแนน) พรอมวางทอ
ระบายน้ํา คสล.มอก. ขนาด Ø 0.80 เมตร แถวเดียวจํานวน 8 ทอน  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 349  ลําดบัที่ 1137 

     

    341. คากอสรางระบบสบูนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลปม) 
พรอมหอถังสูง บานแห หมูที่ 1 ตําบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางระบบสบูน้ําดวยพลงังานแสงอาทิตย (โซลาเซล
ปม) พรอมหอถังสูง บานแห หมูที่ 1 ตําบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดไมนอยกวา 3,000 วัตต  ติดตั้ง
เคร่ืองสูบน้ําแบบจุมน้าํ ขนาดไมนอยกวา 2 แรงมา และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 160  ลําดบัที่ 436 

     

    342. คากอสรางระบบสูบนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลปม) และขุด
เจาะบอบาดาล ภายในตาํบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     300,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางระบบสบูน้ําดวยพลงังานแสงอาทิตย (โซลาเซล
ปม) และขุดเจาะบอบาดาล ภายในตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา 
จังหวัดขอนแกน ขนาดไมนอยกวา 3,000 วัตต และขุดเจาะบอบาดาล 
ขนาด 4 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 50 เมตร ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําแบบจุมน้ํา ขนาด
ไมนอยกวา 2 แรงมา และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 781  ลําดบัที่ 195 

     

    343. คากอสรางระบบสบูนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลปม) และขุด
เจาะบอบาดาล ภายในตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     300,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางระบบสบูน้ําดวยพลงังานแสงอาทิตย (โซลาเซล
ปม) และขุดเจาะบอบาดาล ภายในตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา 
จังหวัดขอนแกน   ขนาดไมนอยกวา 3,000 วัตต และขุดเจาะบอบาดาล 
ขนาด 4 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 50 เมตร ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําแบบจุมน้ํา ขนาด
ไมนอยกวา 2 แรงมา และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 781  ลําดบัที่ 196 
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    344. คากอสรางระบบสูบนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลปม) และขุด
เจาะบอบาดาล ภายในตาํบลกดุธาตุ อําเภอหนองนาคํา จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน     300,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางระบบสบูน้ําดวยพลงังานแสงอาทิตย (โซลาเซล
ปม) และขุดเจาะบอบาดาล ภายในตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา 
จังหวัดขอนแกน   ขนาดไมนอยกวา 3,000 วัตต และขุดเจาะบอบาดาล 
ขนาด 4 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 50 เมตร ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําแบบจุมน้ํา ขนาด
ไมนอยกวา 2 แรงมา และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 782  ลําดบัที่ 197 

     

    345. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานใหมสามัคคี หมูที่ 9 
ตําบลขนวน - บานหนองหอย หมูที่ 7 ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา 
จังหวัดขอนแกน เชื่อมตอถนนลาดยางสาย 2133  

จํานวน   1,000,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานใหมสามัคคี  
หมูที่ 9 ตําบลขนวน - บานหนองหอย หมูที่ 7 ตําบลบานโคก อําเภอ
หนองนาคํา จงัหวัดขอนแกน เชือ่มตอถนนลาดยางสาย 2133 ขนาดผวิ
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 360 เมตร และตีเสนผวิจราจร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 2,160 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 527  ลําดบัที่ 1802 

     

    346. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขามเปย หมูที่ 5 (ขางวัด
ปาขามเปย) ตําบลบานแฮด - บานหนองผักตบ หมูที่ 5 ตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขามเปย หมูที่ 5 
(ขางวัดปาขามเปย) ตําบลบานแฮด - บานหนองผักตบ หมูที่ 5 ตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด จงัหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
835 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 529  ลําดบัที่ 1809 

     

    347. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังหวา หมูที่ 8, 11 ตําบล
บานแฮด - บานโนนทัน หมูที่ 8 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังหวา หมูที่ 8, 11  
ตําบลบานแฮด - บานโนนทัน หมูที่ 8 ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบาน
แฮด จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 835 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 529  ลําดบัที่ 1810 
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    348. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแฮด หมูที่ 1 ตําบลบานแฮด - บาน
หวยมวง หมูที่ 5 ตําบลหนองแซง อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแฮด หมูที่ 1 ตําบล
บานแฮด - บานหวยมวง หมูที่ 5 ตําบลหนองแซง อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 835 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 529  ลําดบัที่ 1811 

     

    349. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขามเปย หมูที่ 9 (คุมวัง
อุดม) ตําบลบานแฮด - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขามเปย หมูที่ 9 
(คุมวังอุดม) ตําบลบานแฮด - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบาน
แฮด จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 835 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  530 ลําดบัที่ 1812 

     

    350. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสวางพัฒนา หมูที่ 4 ตําบล
หนองแซง อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน - อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสวางพฒันา หมูที่ 4 
ตําบลหนองแซง อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน - อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 835 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 530  ลําดบัที่ 1813 

     

    351. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเกี่ยว หมูที่ 3 ตาํบลโคก
สําราญ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเก่ียว หมูที่ 3 
ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 835 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 530  ลําดบัที่ 1814 
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    352. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหัวชาง หมูที่ 8 –  
บานหนองเกี่ยว หมูที่ 3 ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 
อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหัวชาง หมูที่ 8 - 
บานหนองเก่ียว หมูที่ 3 ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 
อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 167 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 835 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 531   ลําดับที่ 1815 

     

    353. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดง หมูที่ 6 ตําบลโคกสําราญ - 
บานแฮด หมูที่ 2 ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดง หมูที่ 6 ตําบล 
โคกสําราญ - บานแฮด หมูที่ 2 ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 835 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 531  ลําดับที่ 1816 

     

    354. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแฮด หมูที่ 2 ตําบลบานแฮด - 
บานโนนพันชาติ หมูที่ 10 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแฮด หมูที่ 2 ตําบล
บานแฮด - บานโนนพันชาติ หมูที่ 10 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 835 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 531  ลําดับที่ 1817 

     

    355. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองมะเขือ หมูที่ 2 ตําบล
โคกสําราญ - บานแฮด หมูที่ 2 ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน  499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองมะเขือ หมูที่ 2 
ตําบลโคกสําราญ - บานแฮด หมูที่ 2 ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 835 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 532  ลําดับที่ 1818 
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    356. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปามวง หมูที่ 9 ตําบล 
โคกสําราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 1309 อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปามวง หมูที่ 9 
ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 1309 อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 835 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 532  ลําดบัที่ 1819 

     

    357. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขามเปย หมูที่ 9 ตําบล 
บานแฮด - ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     400,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขามเปย หมูที่ 9 ตําบลบาน
แฮด - ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน    ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
670 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 532  ลําดับที่ 1820 

     

    358. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศรีสําราญ หมูที่ 7 ตําบล 
โนนสมบูรณ - บานวังหวา หมูที่ 8 ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     312,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศรีสําราญ หมูที่ 7 
ตําบลโนนสมบูรณ - บานวังหวา หมูที่ 8 ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 520 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 532  ลําดบัที่ 1821 

     

    359. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองโงง หมูที่ 3 ตําบล 
บานแฮด - บานดง หมูที่ 6 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 499,000 บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองโงง หมูที่ 3 
ตําบลบานแฮด - บานดง หมูที่ 6 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 835 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 533  ลําดบัที่ 1822 
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    360. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหลาโนนคูณ หมูที่ 2 เทศบาลตําบล
โนนศิลา - เชื่อมเขตตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหลาโนนคูณ หมูที่ 
2 เทศบาลตําบลโนนศิลา - เชื่อมเขตตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 865 ตร.ม. และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 440 ลําดบัที ่1476 

     

    361. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองหวา หมูที่ 5 
ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา - เขตตําบลหัวหนอง อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองหวา หมู
ที่ 5 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา - เขตตําบลหัวหนอง อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 865 ตร.ม. และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 440 ลําดบัที่ 1477 

     

    362. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนรัง หมูที่ 4 ตําบล
โนนแดง - เขตเทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนรัง หมูที่ 4 
ตําบลโนนแดง - เขตเทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 865 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 441 ลําดบัที่ 1478 

     

    363. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหัวฝาย หมูที่ 6 ตําบล
เปอยใหญ - เชื่อมทางหลวงสายโนนแดงเปอยใหญ อําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหัวฝาย หมูที่ 6 
ตําบลเปอยใหญ - เชื่อมทางหลวงสายโนนแดงเปอยใหญ อําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 865 ตร.ม. และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 441 ลําดบัที่ 1479 

     



                      ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

299 

    364. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานถนนงาม หมูที่ 2 เทศบาลตําบล
โนนศิลา - เขตตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานถนนงาม หมูที่ 
2 เทศบาลตําบลโนนศิลา - เขตตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 865 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 441 ลําดบัที่ 1480 

     

    365. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองขี้เหน็ หมูที ่6 
ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา - เขตตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองข้ีเห็น หมู
ที่ 6 ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา - เขตตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 870 ตร.ม. และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 442 ลําดบัที่ 1481 

     

    366. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองปลาหมอ หมูที่ 7 
ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา - เขตตําบลบานแทน อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองปลาหมอ 
หมูที่ 7 ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา - เขตตําบลบานแทน 
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 173 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 865 ตร.ม. 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  ลําดับที่ 1482 

     

    367. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหัน หมูที่ 1 ตําบล 
บานหัน อําเภอโนนศิลา - เขตตําบลปาปอ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหัน หมูที่ 1 
ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา - เขตตําบลปาปอ อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 870 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 621 ลําดบัที่ 2158 
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    368. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยแคน หมูที่ 4 
ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา - เขตตําบลหนองนํ้าใส อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยแคน  
หมูที่ 4 ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา - เขตตําบลหนองน้ําใส อําเภอ
บานไผ จงัหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 173 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 865 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 621 ลําดบัที่ 2159 

     

    369. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองบัวคํามูล หมูที่ 4 
- บานคู หมูที่ 1 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน เชื่อมถนนสาย
บานหนองบัวนอย – บานกระนวน หมูที่ 1 ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน     480,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองบัวคํามลู 
หมูที่ 4 - บานคู หมูที่ 1 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน เชื่อม
ถนนสายบานหนองบัวนอย – บานกระนวน หมูที่ 1 ตําบลกระนวน 
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว  
168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 345 ลําดบัที่ 1118 

     

    370. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายม หมูที่ 5 บานดงซํา  -  
หมูที่ 7 ตําบลบานโนน - บานโสกขาแกว หมูที่ 3 ตําบลหวยเตย อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายม หมูที่ 5 -
บานดงซํา หมูที่ 7 ตําบลบานโนน - บานโสกขาแกว หมูที่ 3 ตําบลหวย
เตย อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 460 ลําดบัที่ 1544 
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    371. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายม หมูที่ 5 –  
บานแหว หมูที่ 9 ตําบลบานโนน เชื่อมถนนสายบานหนองบัวนอย - 
บานกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     491,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายม หมูที่ 5 - 
บานแหว หมูที่ 9 ตําบลบานโนน เชื่อมถนนสายบานหนองบัวนอย - 
บานกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
855 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 460 ลําดบัที่ 1545 

     

    372. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนน หมูที ่1,2 ตําบล
บานโนน - บานหมอ หมูที่ 5 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนน หมูที่ 1,2 
ตําบลบานโนน - บานหมอ หมูที่ 5 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 460 ลําดบัที ่1546 

     

    373. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโพธิ์ศรี หมูที่ 3 ตําบล
บานโนน อําเภอซําสูง - คลอง 7 R บานหนองตูม หมูที่ 1 ตําบลหนองตูม 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโพธิ์ศรี หมูที่ 3 
ตําบลบานโนน อําเภอซําสงู - คลอง 7 R บานหนองตูม หมูที่ 1 ตําบล
หนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 860 
ตร.ม. และติดตัง้ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 460 ลําดบัที่ 1547 

     

    374. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สาย ขก ถ 10069 บานหนองบัว
นอย - บานกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน (ชวงบานโนน - บานคู) 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สาย ขก ถ 
10069 บานหนองบัวนอย - บานกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 
(ชวงบานโนน - บานคู) ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 303 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,818 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 460 ลําดบัที่ 1256 
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    375. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10069 บานหนองบัวนอย - 
บานกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน (ชวงบานแหว - เขตเทศบาลตําบล
ซําสูง) 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10069 บาน
หนองบัวนอย - บานกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน (ชวงบาน
แหว-เขตเทศบาลตําบลซําสูง) ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 139 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 834 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 380 ลําดบัที่ 1257 

     

    376. คากอสรางประปาหมูบานแบบหอถังสูง บานหวยเตย หมูที่ 1 ตําบล
หวยเตย และตําบลคําแมด อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     450,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางประปาหมูบานแบบหอถังสูง บานหวยเตย หมูที่ 
1 ตําบลหวยเตย และตําบลคําแมด อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน   
ประปาแบบโครงเหล็ก ขนาดกวาง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร ถังไฟ
เบอรกลาส 4 ถัง ความจุไมนอยกวา 10 ลบ.ม. และติดตั้งปายชือ่
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 699 ลําดบัที่ 61 

     

    377. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโสกใหญ หมูที่ 5 - บานโนนคูณ  
หมูที่ 6 ตําบลบานโคก - บานซับบอน หมูที่ 7 ตําบลซับสมบูรณ อําเภอ 
โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโสกใหญ หมูที่ 5 - บานโนน
คูณ หมูที่ 6 ตําบลบานโคก - บานซับบอน หมูที่ 7 ตําบลซบัสมบูรณ 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5เมตร ยาว 
2,790 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 2,361 
ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 644  ลําดบัที่ 2230 

     

    378. คาซอมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหลก็ ลําหวยสามหมอ บานสามหมอ หมูที่ 
1 ตําบลโพธิ์ไชย และตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาซอมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําหวยสามหมอ บาน
สามหมอ หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์ไชย และตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย 
จังหวัดขอนแกน  ฝายขนาดกวาง 20 เมตร สูง 2 เมตร ตามแบบ มข 
2527 หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,675 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 840 ลําดบัที่ 386 
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    379. คากอสรางพนังกั้นนํ้าลําหวยสามหมอ-ลํานํ้าชี บานหินตั้ง หมูที่ 
3,11 ตําบลซบัสมบูรณ อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางพนังก้ันน้ําลาํหวยสามหมอ-ลําน้าํช ีบานหินตั้ง  
หมูที่ 3,11 ตําบลซบัสมบูรณ อําเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวัดขอนแกน ขนาด
กวาง 6 เมตร ยาว 680 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,646 
ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 645   ลําดบัที่ 2231 

     

    380. คากอสรางพนังกั้นนํ้าลําหวยสามหมอ-ลํานํ้าชี บานมูลนาค  
หมูที่ 7,10 ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางพนังก้ันน้ําลาํหวยสามหมอ-ลําน้าํช ีบานมูลนาค 
หมูที่ 7,10 ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย จงัหวัดขอนแกน ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 340 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,650 
ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 645  ลําดบัที่ 2232 

     

    381. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานซับแดง หมูที่ 5 ตําบล 
ซับสมบูรณ - บานโนนคูณ หมูที่ 6 ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานซับแดง หมูที่ 5 
ตําบลซบัสมบูรณ - บานโนนคูณ หมูที่ 6 ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์
ไชย จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 870 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 645  ลําดบัที่ 2234 

     

    382. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนทอง หมูที่ 3 ตําบล 
นาแพง - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     500,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนทอง หมูที่ 3 
ตําบลนาแพง - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 229 อําเภอโคกโพธิ์ไชย 
จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 870 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 646  ลําดบัที่ 2235 
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    383. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายสามแยกบานดอนโมง  
หมูที่ 8 - บานกงกลาง หมูที่ 2 ตําบลบานกง - ตําบลบานผือ อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     480,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายสามแยกบาน 
ดอนโมง หมูที่ 8 - บานกงกลาง หมูที่ 2 ตําบลบานกง - ตําบลบานผือ 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 
212 เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,696 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 416  ลําดบัที่ 1384 

     

    384. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 2038 –  
บานอางศิลา หมูที่ 6 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 2038 - 
บานอางศิลา หมูที่ 6 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร  ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 569  ลําดบัที่ 1960 

     

    385. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานอางศิลา หมูที่ 6 ตําบล 
สงเปอย - บานวังขอนแดง หมูที่ 8 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 482,000 บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานอางศิลา หมูที่ 6 
ตําบลสงเปอย - บานวังขอนแดง หมูที่ 8 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอ 
ภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร  ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 569  ลําดบัที่ 1961 

    

    386. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวงหนองแก ถึง
บานสงเปอย หมูที่ 1 (ขาง ร.ร. บานสงเปอย) ตําบลสงเปอย อําเภอ 
ภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 480,000 บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวงหนองแก 
ถึงบานสงเปอย หมูที่ 1 (ขาง ร.ร.บานสงเปอย) ตําบลสงเปอย อําเภอ 
ภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 278 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,668 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 570  ลําดบัที่ 1962 
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    387. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวง 4021 ตําบล 
บานเรือ - บานนาเพียง หมูที่ 6 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     480,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวง 4021 
ตําบลบานเรือ - บานนาเพียง หมูที่ 6 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 278 เมตร หรือ
มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,668 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    - เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 570  ลําดบัที่ 1963 

     

    388. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวง 4021 ตําบล
บานเรือ - บานเทพรักษา หมูที่ 13 ตําบลหนองกงุธนสาร อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวง 4021 
ตําบลบานเรือ - บานเทพรักษา หมูที่ 13 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร  ยาว 279 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,674 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 578  ลําดบัที่ 1995 

     

    389. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 4021 ตําบล 
สงเปอย - บานโคกไมงาม หมูที่ 7 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 4021 ตําบลเปอย - 
บานโคกไมงาม หมูที่ 7 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร  ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 875 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 571  ลําดับที่ 1966 

     

    390. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองนาคํา หมูที่ 8 
ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา - บานบุงมะไฟ หมูที่ 5 ตําบล 
ภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     480,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองนาคํา 
 หมูที่ 8 ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา - บานบุงมะไฟ หมูที่ 5 
ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง  
6 เมตร ยาว 185 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,100 ตาราง
เมตรและตีเสนผิวจราจรและติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 571  ลําดบัที่ 1967 
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    391. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10029 สายบานหนอง
กระแหลง ตําบลหนองกุงเซิน- แยกบานโคกไมงาม ตําบลหนองกุงธนสาร 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 482,000 บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10029 สายบาน
หนองกระแหลง ตําบลหนองกุงเซิน- แยกบานโคกไมงาม ตําบลหนองกุง
ธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 
279 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,674 ตร.ม. และตีเสนผิว
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 571  ลําดบัที่ 1968 

    

    392. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลจากทางหลวง 4021 ตําบลสง
เปอย – บานโนนสวรรค หมูที่ 5 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 482,000 บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีลจากทางหลวง 4021 
ตําบลสงเปอย – บานโนนสวรรค หมูที่ 5 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอ 
ภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 279 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,674 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 571  ลําดบัที่ 1969 

     

    393. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 4021 ตําบล 
สงเปอย - บานวังขอนแดง หมูที่ 8 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 4021 ตําบลสงเปอย 
- บานวังขอนแดง หมูที่ 8 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอ  ภูเวียง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 875 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน      
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 572  ลําดับที่ 1970 

     

    394. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานนาดี หมูที่ 13  
ตําบลกุดธาตุ - ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     368,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานนาด ีหมูที่ 13 
ตําบลกุดธาตุ - ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 301 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,204 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 578  ลําดบัที่ 1996 
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    395. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานหนองทุม หมูที่ 2 ตําบลดินดํา 
อําเภอภูเวียง - เทศบาลตําบลขนวน  ตําบลขนวน  อําเภอหนองนาคํา            
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานหนองทุม  
หมูที่ 2 ตําบลดนิดํา อําเภอภูเวียง - เทศบาลตําบลขนวน ตําบลขนวน 
อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 572  ลําดบัที่ 1973 

     

    396. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบานวังมน หมูที่ 2 
ตําบลสีชมพู - ตําบลบริบูรณ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     485,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบานวังมน  
หมูที่ 2 ตําบลสชีมพู - ตําบลบริบูรณ อําเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 218 เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,744 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 418  ลําดบัที่ 1391 

     

    397. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบานหัวภู หมูที่ 3           
ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา - ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     483,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบานหัวภู  
หมูที่ 3 ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา - ตําบลสชีมพู อําเภอสีชมพ ู
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 205 เมตร มีไหล
ทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,640 ตร.ม. และตี
เสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 513 ลําดบัที่ 1757 

     

    398. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบานหนองแวง  
หมูที่ 14 ตําบลกดุธาตุ - ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน     480,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล  สายจากบานหนองแวง หมูที่ 
14 ตําบลกุดธาตุ - ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,600 ตร.ม. 
และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 420  ลําดับที่ 1401 
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    399. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล  สายบานโคกสงา หมูที่ 4 ตําบลบาน
เรือ - บานหนองทุม หมูที่ 2 ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     481,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโคกสงา หมูที่ 
4 ตําบลบานเรือ - บานหนองทุม หมูที่ 2 ตําบลดนิดํา อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,140 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจรและติดตั้งปาย
ชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 573 ลําดบัที่ 1976 

     

    400. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานโคกสงา หมูที่ 4 
ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง - บานศาลาดิน หมูที่ 7 ตําบลขนวน อําเภอ 
หนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     483,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานโคกสงา หมูที่ 
4 ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง - บานศาลาดิน หมูที่ 7 ตําบลขนวน 
อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 
280 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,680 ตร.ม. และตีเสนผิว
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 574 ลําดบัที่ 1978 

     

    401. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานหนองแสง หมูที่ 3 
ตําบลบานเรือ - บานโคกพัฒนา หมูที่ 2 ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานหนองแสง  
หมูที่ 3 ตําบลบานเรือ - บานโคกพัฒนา หมูที่ 2 ตําบลภูเวียง อําเภอ 
ภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. และ 
ติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 573 ลําดบัที่ 1977 

     

    402. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 4021 ตําบลสงเปอย -   
บานคอ หมูที่ 12 ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 4021 ตําบลสงเปอย 
- บานคอ หมูที่ 12 ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
875 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 574  ลําดับที่ 1979 
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    403. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 4021 ตําบล 
สงเปอย - บานหนองโพน หมูที่ 4 ตําบลกดุขอนแกน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 4021 
ตําบลสงเปอย - บานหนองโพน หมูที่ 4 ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 574  ลําดบัที่ 1980 

     

    404. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวง 4021 ตําบล 
สงเปอย - บานใครนุน หมูที่ 3 ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     480,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวง 4021 
ตําบลสงเปอย - บานใครนุน หมูที่ 3 ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 211 เมตร มีไหลทาง
ขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,688 ตร.ม. และตีเสน
ผิวจราจร  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  574 ลําดบัที่ 1981 

     

    405. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบานหัวนาหมอ  
หมูที่ 5 ตําบลกุดขอนแกน - บานหนองกะแหลง หมูที่ 5 ตําบลหนองกุง
เซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     483,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบานหัวนา
หมอ หมูที่ 5 ตําบลกุดขอนแกน - บานหนองกะแหลง หมูที่ 5 ตําบล 
หนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 280 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,680 ตร.ม. และตี
เสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 575 ลําดบัที่ 1982 

     

    406. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานหนองโพนนอย หมูที่ 
7 ตําบลกดุขอนแกน - บานหนองกุงธนสาร หมูที่ 2 ตําบลหนองกุงธนสาร 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     483,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานหนองโพน
นอย หมูที่ 7 ตําบลกุดขอนแกน - บานหนองกุงธนสาร หมูที่ 2 ตําบล
หนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จงัหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 280 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,680 ตร.ม. และตี
เสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 575  ลําดบัที่ 1983 
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    407. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบานกุดขอนแกน  
หมูที่ 6 ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง - บานหนองเม็ก ตําบลบานกง 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     480,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบานกุด
ขอนแกน หมูที่ 6 ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง - บานหนองเม็ก 
ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง  
6 เมตร ยาว 211 เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,688 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 575  ลําดบัที่ 1984 

     

    408. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานดอนหัน หมูที่ 8 
ตําบลยางคํา - บานเหมือดแอ หมูที่ 16 ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     498,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานดอนหัน หมูที่ 
8 ตําบลยางคํา - บานเหมือดแอ หมูที่ 16 ตําบลบานเม็ง อําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตรยาว 290  เมตร หรือ
มีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา 1,740 ตร.ม. และตีเสนผวิจราจรรายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 584 ลําดบัที่ 2019 

     

    409. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโปงแดง หมูที่ 10 ตําบลกดุ
ขอนแกน - ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโปงแดง หมูที่ 10 
ตําบลกุดขอนแกน - ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    - 
เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 576  ลําดบัที่ 1986 

     

    410. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนาชุมแสง หมูที่ 1 ตําบล 
นาชุมแสง - ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน (เสนทางไปบอปฏิกูล) 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนาชุมแสง หมูที่ 1 ตําบลนา
ชุมแสง - ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน (เสนทางไปบอปฏิกูล)  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 875 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 576 ลําดับที่ 1987 
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    411. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานเหมือดแอ หมูที่ 16  - 
บานเม็ง หมูที่ 14  ตําบลบานเม็ง - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2187 
ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     495,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานเหมอืดแอ  
หมูที่ 16  - บานเม็ง หมูที่ 14  ตําบลบานเม็ง - ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2187 ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 288 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอย
กวา 1,728 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจรรายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 584  ลําดบัที่ 2020 

     

    412. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานเหมือดแอ หมูที่ 7,16 
ตําบลบานเม็ง – บานทาศาลา หมูที่ 8 ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     495,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานเหมอืดแอ หมู
ที่ 7,16 ตําบลบานเม็ง – บานทาศาลา หมูที่ 8  ตําบลหนองเรือ  อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 219 เมตร 
มีไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา 1,752 ตร.ม. 
และตีเสนผิวจราจรรายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 256  ลําดบัที่ 789 

     

    413. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนาหวา หมูที่ 3,4 ตําบลโนนทัน - 
เชื่อมทางหลวงหมายเลข 12 ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     497,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนาหวา หมูที่ 
3,4 ตําบลโนนทนั - เชื่อมทางหลวงหมายเลข 12 ตําบลกุดกวาง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตรยาว 220 เมตร
ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไมนอยกวา 1,760 ตร.ม.  
และตีเสนผิวจราจรรายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน 
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 257  ลําดบัที่ 790 

     

    414. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวฝาย หมูที่ 5 ตําบล 
นาชุมแสง อําเภอภูเวียง - บานหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวฝาย หมูที่ 5 
ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง - บานหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 577  ลําดบัที่ 1991 
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    415. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองขาม หมูที่ 6 ตําบลนาชุมแสง 
อําเภอภูเวียง - บานหนองโพงโพด ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองขาม หมูที่ 6 
ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง - บานหนองโพงโพด ตําบลหนองเสาเลา 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 417  ลําดบัที่ 1381 

     

    416. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานหัวฝาย หมูที่ 12  ตําบลนาชุมแสง 
อําเภอภูเวียง - บานหินลาด ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานหัวฝาย  
หมูที่ 12  ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง - บานหินลาด ตาํบลโนนทอง 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน   - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-
2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 417  
ลําดับที่ 1387 

     

    417. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานโพนเพ็ก หมูที่ 7 
ตําบลภูเวียง - บานหวยชัน หมูที่ 7 ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     480,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานโพนเพ็ก  
หมูที่ 7 ตําบลภูเวียง - บานหวยชัน หมูที่ 7 ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 278 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,668 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 421  ลําดบัที่ 1403 

     

    418. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองแก หมูที่ 4 ตําบล
โนนสะอาด อําเภอหนองเรือ - บานนาชุมแสง หมูที่ 1 ตําบลนาชุมแสง 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     481,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองแก หมูที่ 4 
ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ - บานนาชุมแสง หมูที่ 1 ตําบลนา
ชุมแสง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 
213 เมตร มีไหลทางชางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,704 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 578  ลําดบัที่ 1997 
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    419. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวง 2038 ตําบล 
ภูเวียง - บานใหมสุขสันต หมูที่ 8 (เสนหนารานขาวปุน) ตําบลบานเรือ 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     480,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวง 2038 
ตําบลภูเวียง - บานใหมสุขสันต หมูที่ 8 (เสนหนารานขาวปุน) ตําบลบาน
เรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 
278 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,668 ตร.ม. และตีเสนผิว
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  579 ลําดบัที่ 1998 

     

    420. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2133 ตําบล 
บานเรือ - บานหนองหญาปลอง หมูที่ 6 (เสนขาง อบต.ภูเวียง) ตําบล 
ภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2133 
ตําบลบานเรือ - บานหนองหญาปลอง หมูที่ 6 (เสนขาง อบต.ภูเวียง) 
ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
875 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  579 ลําดบัที่ 2000 

     

    421. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2038 ตําบลสงเปอย -     
บานภูเวียง หมูที่ 4 (เสนขาง ร.ร.อนุบาลพิชาภรณ) ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2038 
ตําบลสงเปอย - บานภูเวียง หมูที่ 4 (เสนขาง ร.ร.อนุบาลพิชาภรณ) 
ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
875 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 579  ลําดบัที่ 2001 

     

    422. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2038 ตําบลภูเวียง -       
บานธารทอง หมูที่ 10 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2038 
ตําบลภูเวียง - บานธารทอง หมูที่ 10 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่  580 ลําดบัที่ 2002 
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    423. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2038 ตําบลภูเวียง - 
บานหวยทราย หมูที่ 5 (หวยทรายรีสอรท) ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางหลวง 2038 
ตําบลภูเวียง - บานหวยทราย หมูที่ 5 (หวยทรายรีสอรท) ตําบลสงเปอย 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 580  ลําดบัที่ 2003 

     

    424. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหัวฝาย หมูที่ 5 ตําบล 
นาชุมแสง อําเภอภูเวียง - บานหนองแวง หมูที่ 7 ตําบลโนนสะอาด  
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน       480,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหัวฝาย หมูที่ 5 
ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง - บานหนองแวง หมูที่ 7 ตําบลโนน
สะอาด อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 211 เมตร มีไหลทางชางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,688 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  580 ลําดบัที่ 2004 

     

    425. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10026 สายโคกสหกรณทุงชมพู - 
บานพระบาทโนนคูณ หมูที ่8 ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10026 สายโคก
สหกรณทุงชมพู - บานพระบาทโนนคูณ หมูที่ 8 ตําบลทุงชมพ ูอําเภอ 
ภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 212 เมตร มี
ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,696 ตร.ม. 
และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 581 ลําดบัที่ 2006 

     

    426. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10013 สายโสกหางทุง
ชมพู - บานทุงชมพู หมูที่ 1 ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10013 สายโสก
หางทุงชมพู - บานทุงชมพู หมูที่ 1 ตําบลทุงชมพ ูอําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 279 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,674 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจรและติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 581  ลําดบัที่ 2007 
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    427. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10025 สายบานทุงชมพูกุดแคน - 
บานดอนดู หมูที่ 3 ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10025 สายบาน
ทุงชมพูกุดแคน - บานดอนดู หมูที่ 3 ตําบลทุงชมพ ูอําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 212 เมตร มีไหล
ทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,696 ตร.ม. และตี
เสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  571 ลําดบัที่ 2008 

     

    428. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซลี จากถนน อบจ.ขก ถ 10029 - 
บานโคกสงเปอย หมูที่ 4 ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากถนน อบจ.ขก ถ 
10029 - บานโคกสงเปอย หมูที ่4 ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 212 เมตร มีไหลทางขางละ  
1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,696 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 581  ลําดบัที่ 2009 

      

    429. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานคอกคี หมูที่ 10 ตําบลบัวใหญ 
อําเภอนํ้าพอง - ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     492,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานคอกคี หมูที่ 10 
ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง - ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 190 เมตรมีไหลทางขางละ 
1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,520 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 256  ลําดบัที่ 786 

      

    430. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองแก หมูที่ 4 
ตําบลโนนสะอาด - ตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     480,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองแก หมูที่ 
4 ตําบลโนนสะอาด - ตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 213 เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,704 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 496  ลําดบัที่ 1667 
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    431. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน อบจ.ขก ถ 10025 - บานดอนดู 
หมูที่ 3 ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน (สายรอบบานดอนดู) 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน อบจ.ขก ถ 10025 - บาน
ดอนดู หมูที่ 3 ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน (สายรอบบานดอนดู) 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 875 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  582 ลําดับที่ 2012 

      

    432. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนสะอาด หมูที่ 1 
ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ -บานหนองศาลา หมูที่ 4 ตําบลหนอง
เสาเลา อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     480,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนสะอาด 
หมูที่ 1 ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ -บานหนองศาลา หมูที่ 4 
ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 213 เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,704 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 585  ลําดบัที่ 2023 

      

    433. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนอุดม หมูที่ 6 
ตําบลนาหวา - ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     483,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนอุดม หมูที่ 
6 ตําบลนาหวา - ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 193 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 1,158 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 586  ลําดบัที่ 2026 

      

    434. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก 4021 ตําบลหนองกุง
ธนสาร - แยกบานโสกหาง หมูที่ 9 - บานโนนอุดม หมูที่ 6 ตําบลนาหวา 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     483,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก 4021 ตําบล
หนองกุงธนสาร - แยกบานโสกหาง หมูที่ 9 - บานโนนอุดม หมูที่ 6 
ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 280 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,680 ตร.ม. และ 
ตีเสนผวิจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 528 ลําดบัที่ 1807 

      

       



                      ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

317 

    435. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก  2147 หวยซันโสกหาง  - แยก
บานโนนกระเดา หมูที่ 7 ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     480,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก  2147 
หวยซันโสกหาง - แยกบานโนนกระเดา หมูที่ 7 ตําบลนาหวา อําเภอ 
ภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 278 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,668 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 529 ลําดบัที่ 1808 

      

    436. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10019 สายบานโคกสหกรณ  
ขก ถ 10019 สายบานโคกสหกรณ - บานนาหวา หมูที่ 1 ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10019 สายบาน
โคกสหกรณ ขก ถ 10019 สายบานโคกสหกรณ - บานนาหวา หมูที่ 1 
ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง  
6 เมตร ยาว 279 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,674 ตร.ม. 
และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  513 ลําดบัที่ 1758 

      

    437. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนาหวา หมูที่ 1 
ตําบลนาหวา - ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนาหวา หมูที่ 
1 ตําบลนาหวา - ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 279 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 1,674 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 585  ลําดบัที่ 2025 

      

    438. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนพัฒนา หมูที่ 3 
ตําบลหนองกุงเซิน - บานหวยชัน หมูที่ 3 ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     373,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนพัฒนา  
หมูที่ 3 ตําบลหนองกุงเซิน - บานหวยชัน หมูที่ 3 ตําบลนาหวา อําเภอ 
ภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 216 เมตร  
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,296 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 515  ลําดบัที่ 1762 
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    439. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานนํ้าเซิน หมูที่ 9 - 
บานหัวนาหมอ หมูที่ 5 ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     483,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานน้าํเซิน  
หมูที่ 9 - บานหัวนาหมอ หมูที่ 5 ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 280 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,680 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 586  ลําดบัที่ 2027 

      

    440. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวงชนบท 4021 
ตําบลหนองกุงธนสาร - บานหนองกะแหลง หมูที่ 5 ตําบลหนองกุงเซิน 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     483,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวงชนบท 
4021 ตําบลหนองกุงธนสาร - บานหนองกะแหลง หมูที่ 5 ตําบลหนอง
กุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 
280 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,680 ตร.ม. และตีเสนผิว
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 586  ลําดบัที่ 2028 

      

    441. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานโนนพัฒนา หมูที่ 3 
ตําบลหนองกุงเซิน - บานโนนสมบูรณ หมูที่ 2 ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     481,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานโนนพัฒนา  
หมูที่ 3 ตําบลหนองกุงเซิน - บานโนนสมบูรณ หมูที่ 2 ตําบลนาหวา 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 190 
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,140 ตร.ม. และตีเสนผวิจราจร
และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  586 ลําดบัที่ 2029 

      

    442. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานนํ้าเซิน หมูที่ 9 ตําบล
หนองกุงเซิน - บานโปรงแดง หมูที่ 10 ตําบลกดุขอนแกน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     483,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานน้าํเซิน หมูที่ 9 
ตําบลหนองกุงเซิน - บานโปรงแดง หมูที่ 10 ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 191 เมตร  
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,146 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจรและ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 516  ลําดบัที่ 1765 
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    443. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบานหัน - 
บานโคกกลาง - บานหวาทอง หมูที่ 1,8 ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     484,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สาย 
บานหัน - บานโคกกลาง - บานหวาทอง หมูที่ 1,8 ตําบลหวาทอง 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 280 
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,680 ตร.ม. และตีเสนผวิจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 587  ลําดบัที่ 2032 

      

    444. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบานหันโคก
กลาง - บานพระบาท หมูที่ 2 ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน     483,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สาย 
บานหันโคกกลาง - บานพระบาท หมูที่ 2 ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 280 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,680 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 588  ลําดบัที่ 2033 

      

    445. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบานหันโคกกลาง - 
บานหวยบง หมูที่ 3 ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     480,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สาย 
บานหันโคกกลาง - บานหวยบง หมูที่ 3 ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 278 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,668 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  588 ลําดบัที่ 2034 

      

    446. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบานหันโคก
กลาง - บานโคกกลาง หมูที่ 4 ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน     490,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สาย 
บานหันโคกกลาง - บานโคกกลาง หมูที่ 4 ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 284 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,704 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 588  ลําดบัที่ 2035 
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    447. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบานหันโคกกลาง 
ชวงบานหวาทอง หมูที่ 1,8 ตําบลหวาทอง - บานพระบาทโนนคูณ หมูที่ 8 
ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     491,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบานหัน 
โคกกลาง ชวงบานหวาทอง หมูที่ 1,8 ตําบลหวาทอง - บานพระบาทโนนคูณ 
หมูที่ 8 ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 194 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,164 ตร.ม. และตีเสน
ผิวจราจรและตดิตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  588 ลําดบัที่ 2036 

      

    448. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบานหันโคกกลาง 
ชวงบานพระบาท หมูที่ 2  ตําบลหวาทอง – บานทุงชมพู หมูที่ 1 ตําบลทุงชมพู 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบานหันโคก
กลาง ชวงบานพระบาท หมูที่ 2  ตําบลหวาทอง - บานทุงชมพู หมูที่ 1 ตําบล
ทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 195 
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,170 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจรและติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 589  ลําดบัที่ 2037 

      

    449. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบานหันโคกกลาง 
ชวงบานหวยบง หมูที่ 3 ตําบลหวาทอง – อบต. ทุงชมพู ตําบลทุงชมพู    
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     491,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบานหันโคก
กลาง ชวงบานหวยบง หมูที่ 3 ตําบลหวาทอง – อบต. ทุงชมพู ตาํบลทุงชมพู 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 194 เมตร หรือ
มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,164 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจรและติดตัง้ปายชื่อ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 589  ลําดบัที่ 2038 

      

    450. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบานหันโคกกลาง 
ชวงบานโคกกลาง หมูที่ 4  ตําบลหวาทอง – บานทุงชมพู หมูที่ 1  ตําบลทุง
ชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     491,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก ถ 10021 สายบานหันโคก
กลาง ชวงบานโคกกลาง หมูที่ 4  ตําบลหวาทอง – บานทุงชมพ ูหมูที่ 1 ตําบล
ทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 194 
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,164 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  589 ลําดบัที่ 2039 
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    451. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองไฮ หมูที่ 2 
ตําบลโนนสะอาด - ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     490,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองไฮ  
หมูที่ 2 ตําบลโนนสะอาด - ตําบลกุดกวาง อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแกน    ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 217 เมตรมีไหลทางขาง
ละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,736 ตร.ม. และตีเสนผิว
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 491  ลําดบัที่ 1648 

      

    452. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนสวรรค หมูที่ 10 
ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ - ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     490,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนสวรรค  
หมูที่ 10 ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ - ตําบลหนองเสาเลา 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว  
217 เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,736 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  515 ลําดบัที่ 1764 

      

    453. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองแวง หมูที่ 7 
ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ - ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     490,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองแวง  
หมูที่ 7 ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ - ตําบลนาชุมแสง อําเภอ 
ภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 217 เมตร  
มีไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,736 ตร.ม. 
และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 516  ลําดบัที่ 1767 

      

    454. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานหนองขาม หมูที ่6 
ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง - ตําบลโนนสะอาด อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     492,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานหนองขาม  
หมูที่ 6 ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง - ตําบลโนนสะอาด อําเภอ 
หนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 217 เมตร
มีไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,736 ตร.ม. 
และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 517  ลําดบัที่ 1770 

      



                  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

322 

    455. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโพธิ์ตาก หมูที่ 10 - 
บานโนนฆอง หมูที่ 5 ตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ - ตําบลหนองบัว 
อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     490,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโพธิต์าก 
 หมูที่ 10 - บานโนนฆอง หมูที่ 5 ตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ - 
ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง  
6 เมตร ยาว 217 เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,736 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 412  ลําดบัที่ 1370 

      

    456. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกบานโนนทอง หมูที่ 1 
- แยกนกกระยางขาว ตําบลบานผือ - แยกทางหลวงชนบท ขก 2079 
ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     495,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกบานโนนทอง 
หมูที่ 1 - แยกนกกระยางขาว ตาํบลบานผือ - แยกทางหลวงชนบท  
ขก 2079 ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 288  เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,728   ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 296 ลําดบัที่ 940 

      

    457. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานเปอย หมูที่ 5 -  บาน
กุดฉิม หมูที่ 8 ตําบลโนนทัน - ทางหลวงหมายเลข 2038 ตําบลโนนทอง 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     496,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานเปอย หมูที ่5 - บาน
กุดฉิม หมูที่ 8 ตําบลโนนทนั - ทางหลวงหมายเลข 2038 ตําบลโนนทอง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร  ยาว 343 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,715 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  422 ลําดบัที่ 1410 

      

    458. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหวยทราย หมูที่ 13 - 
บานดงนอย หมูที่ 14 ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ - ทางหลวง
หมายเลข 2038 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหวยทราย  
หมูที่ 13 - บานดงนอย หมูที่ 14 ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ –  
ทางหลวงหมายเลข 2038 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 287  เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 1,722 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 587  ลําดบัที่ 2030 
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    459. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหินลาด หมูที่ 12 
ตําบลโนนทอง - บานรองสมอ หมูที่ 10 ตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     497,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหินลาด  
หมูที่ 12 ตําบลโนนทอง - บานรองสมอ หมูที่ 10 ตําบลโนนทนั อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 289 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,734 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 600  ลําดบัที่ 2082 

      

    460. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองทุม หมูที่ 6 - 
บานหนองเม็ก หมูที่ 5 ตําบลบานกง - ทางหลวงชนบท 2079 ตําบล 
หนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     496,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองทุม  
หมูที่ 6 - บานหนองเม็ก หมูที่ 5 ตําบลบานกง - ทางหลวงชนบท 2079 
ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 
5 เมตร ยาว 343 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,715 ตร.ม. 
และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 601  ลําดบัที่ 2083 

      

    461. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานศาลาทอง หมูที่ 12 - 
บานฟาเหลี่อม หมูที่ 6 ตําบลหนองเรือ - ทางหลวงชนบท 2079 ตําบล
บานกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     490,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานศาลาทอง  
หมูที่ 12 - บานฟาเหลี่อม หมูที ่6 ตําบลหนองเรือ - ทางหลวงชนบท 
2079 ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 285 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา  
1,710 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 474  ลําดบัที่ 1598 

      

    462. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานเหลาคําเจริญ หมูที ่
11 - บานหนองเรือ หมูที่ 10 ตําบลหนองเรือ - ทางหลวงหมายเลข12 
ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     497,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานเหลาคําเจริญ 
หมูที่ 11 - บานหนองเรือ หมูที่ 10 ตําบลหนองเรือ - ทางหลวง
หมายเลข 12 ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 289 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,734 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  474 ลําดบัที่ 1597 
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    463. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวง 4021 - แยก
บานนาเพียง หมูที่ 6 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวง 4021 - 
แยกบานนาเพียง หมูที่ 6 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จงัหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 285 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,710 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 599  ลําดบัที่ 2076 

      

    464. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวง 2038 - แหลง
ทองเที่ยววัดถ้ําผาเกิ้ง ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     490,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวง 2038 - 
แหลงทองเที่ยววัดถํ้าผาเก้ิง ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 278 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,668 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 493  ลําดบัที่ 1655 

      

    465. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง 2038 
ตําบลเมืองเกาพัฒนา - อุทยานแหงชาติภูเวียง ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     490,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง 
2038 ตําบลเมืองเกาพัฒนา - อุทยานแหงชาติภูเวียง ตาํบลในเมือง 
อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 278 
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,668 ตร.ม.และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 518  ลําดบัที่ 1772 

      

    466. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานหนองขาม หมูที่ 1 , 
บานโพธิ์ หมูที่ 3 ตําบลในเมือง - บานหินรอง หมูที่ 9 ตําบลเมืองเกา
พัฒนา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     480,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานหนองขาม หมู
ที่ 1 , บานโพธิ์ หมูที่ 3 ตําบลในเมือง - บานหินรอง หมูที่ 9 ตําบลเมือง
เกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 185 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,110 ตร.ม. และตีเสน
ผิวจราจร พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 518 ลําดบัที่ 1773 
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    467. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล จากถนนไรวรรณศรี บานหนองดู    
หมูที่ 12 - วัดถ้ําผาเกิ้ง ตําบลในเมือง - ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา     
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     484,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล จากถนนไรวรรณศรี 
บานหนองดู หมูที่ 12 - วัดถํ้าผาเก้ิง ตําบลในเมือง - ตําบลเมืองเกา
พัฒนา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร
ยาว 186 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,116 ตร.ม. และตีเสน
ผิวจราจร พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 511  ลําดบัที่ 1751 

      

    468. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานหนองดู หมูที่ 12 - 
อุทยานแหงชาติภูเวียง ตําบลในเมือง - ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานหนองดู หมูที่ 
12 - อุทยานแหงชาติภูเวียง ตาํบลในเมือง - ตําบลเมืองเกาพัฒนา 
อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 190 
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,140 ตร.ม. และตีเสนผวิจราจร 
พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 512  ลําดบัที่ 1753 

      

    469. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล จากถนนลาดยางวัดถ้ําผาเกิ้ง 
เชื่อมอุทยานแหงชาติ (เสนหนองขี้เห็น) ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     490,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล จากถนนลาดยางวัด 
ถํ้าผาเก้ิง เชื่อมอุทยานแหงชาต ิ(เสนหนองข้ีเห็น) ตําบลในเมือง อําเภอ
เวียงเกา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 189 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,134 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร พรอม
ติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 602  ลําดบัที่ 2089 

      

    470. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานหนองขาม หมูที่ 1 - 
อุทยานแหงชาติภูเวียง ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     492,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานหนองขาม  
หมูที่ 1 - อุทยานแหงชาติภูเวียง ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 331 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,655 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  603 ลําดบัที่ 2090 
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    471. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานโนนสูง หมูที่ 14 
ตําบลในเมือง - โนนสวาง หมูที่ 10 ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา 
 จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     390,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานโนนสูง  
หมูที่ 14 ตําบลในเมือง - โนนสวาง หมูที่ 10 ตําบลเขานอย อําเภอเวียง
เกา จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 221 เมตร  
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,326 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 603 ลําดบัที่ 2092 

      

    472. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวง 2038 ตําบลเมือง
เกาพัฒนา - บานโนนสะอาด หมูที่ 9 ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวง 2038 ตําบล
เมืองเกาพัฒนา - บานโนนสะอาด หมูที่ 9 ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,140 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร พรอมติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 603  ลําดบัที่ 2093 

      

    473. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานแดง หมูที่ 8 ตําบล 
ในเมือง - บานบอ หมูที่ 2 , บานศรีปทุม หมูที่ 11 ตําบลเขานอย   
อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     490,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากบานแดง หมูที่ 8 
ตําบลในเมือง - บานบอ หมูที่ 2 , บานศรีปทุม หมูที่ 11 ตําบลเขานอย 
อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว  
278 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,668 ตร.ม. และตีเสนผิว
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 494  ลําดบัที่ 1657 

      

    474. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานโพนงาม หมูที่ 7 -  
บานนาตาด หมูที่ 6 (เสนทางโนนทองหม่ี) ตําบลเขานอย - ตําบลเมืองเกาพัฒนา 
อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานโพนงาม  
หมูที่ 7 - บานนาตาด หมูที่ 6 (เสนทางโนนทองหมี่) ตาํบลเขานอย - 
ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไมนอยกวา 875 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 604 ลําดบัที่ 2097 
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    475. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซลี สายบานเหลาใหญ หมูที่ 13 
ตําบลบามขาม - ตําบลบัวใหญ อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     492,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานเหลาใหญ  
หมูที่13 ตําบลบามขาม - ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 190 เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,520 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 601  ลําดบัที่ 2084 

      

    476. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานดอนดู หมูที่ 3   
ตําบลทุงชมพู - ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     493,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานดอนดู หมูที่ 3 
ตําบลทุงชมพู - ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาด  
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ไมมีไหลทาง ยาว 285  เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 1,710 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 601  ลําดบัที่ 2086 

      

    477. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาแพง หมูที่ 3 – บานนาตาด  
หมูที่ 6 ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา - ตําบลในเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     482,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาแพง หมูที่ 3 - 
บานนาตาด หมูที่ 6 ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา - ตําบลในเมือง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. พรอมติดตั้งปาย
ชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 606 ลําดบัที่ 2102 

      

    478. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองบัวเย็น หมูที่ 
11,16 ตําบลนาขา - บานหนองสองหอง หมูที่ 1,14 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานหนองบวัเย็น  
หมูที่ 11,16 ตําบลนาขา - บานหนองสองหอง หมูที่ 1,14 ตําบลนางาม 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,920 ลบ.ม. (บดอัด
แนน) และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 613  ลําดบัที่ 2128 
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    479. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานคําคันโซ หมูที่ 6 ตําบล 
คําแคน - บานหนองสองหอง หมูที่ 1,14 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานคําคันโซ หมูที่ 6 
ตําบลคําแคน - บานหนองสองหอง หมูที่ 1,14 ตําบลนางาม อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร  
หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปาย
ชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  613 ลําดับที่ 2129 

      

    480. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองสองหอง หมูที่ 1,14 
ตําบลนางาม - ทางหลวงหมายเลข 2013 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน       364,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองสองหอง  
หมูที่ 1,14 ตําบลนางาม - ทางหลวงหมายเลข 2013 อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 768 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร   
หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,760  ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 613  ลําดับที่ 2130 

      

    481. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานเหลาใหญ หมูที่ 9,14 - 
บานหนองโจด หมูที่ 5 ตําบลนาขา - ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี    
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน       348,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานเหลาใหญ หมูที่ 
9,14 - บานหนองโจด หมูที่ 5 ตําบลนาขา - ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง  5 เมตร ยาว 845 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร  
หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,492  ลบ.ม. (บดอัดแนน)  และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 614  ลําดับที่ 2132 

      

    482. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานกุดขอนแกน หมูที่ 9 - บาน
หนองขาม หมูที่ 10 ตําบลคําแคน - ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานกุดขอนแกน  
หมูที่ 9 - บานหนองขาม หมูที่ 10 ตําบลคําแคน - ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,216 เมตร สูงเฉลี่ย 
1 เมตร  หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,904 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 628 ลําดับที่ 2184 
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    483. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองหญาขาวนก หมูที่ 10 ตําบลกุดเคา –  
บานหนองไมตาย หมูที่ 6 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองหญาขาวนก หมูที่ 10 
ตําบลกุดเคา - บานหนองไมตาย หมูที่ 6 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  614 ลําดบัที่ 2131 

      

    484. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนพันชาติ หมูที่ 17 - บานหนองไมตาย 
หมูที่ 6 ตําบลนาขา - ตําบลกดุเคา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนพันชาติ หมูที่ 17 - บาน
หนองไมตาย หมูที่ 6 ตําบลนาขา - ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  614 ลําดบัที่ 2133 

      

    485. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหัวฝาย หมูที่ 4 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี 
- อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหัวฝาย หมูที่ 4 ตําบลนาขา 
อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 614  ลําดบัที่ 2134 

      

    486. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองกานเหลือง หมูที่ 2 ตําบลนาขา - 
บานหนองบัว หมูที่ 8 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองกานเหลือง หมูที่ 2 ตําบล 
นาขา - บานหนองบัว  หมูที่ 8 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 615  ลําดบัที่ 2135 
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    487. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองกุง หมูที ่17 ตําบล
ศิลา - ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     411,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองกุง หมูที่ 17 
ตําบลศิลา - ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิว
จราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 735 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  620 ลําดบัที่ 2156 

      

    488. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองกุง หมูที่ 17 ตําบลศิลา - คลอง
สงนํ้าสายใหญ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน    438,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองกุง หมูที่ 17 
ตําบลศิลา - คลองสงน้าํสายใหญ - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 230 
(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง  
4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
780 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 621  ลําดบัที่ 2157 

      

    489. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองกุง หมูที ่17 (วัดปา
เทพนิมิตร) ตําบลศิลา - ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองกุง หมูที่ 17 
(วัดปาเทพนิมิตร) ตาํบลศิลา - ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 623  ลําดบัที่ 2165 

      

    490. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองกุง หมูที ่17 – บาน 
เตานอ หมูที่ 7 ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยง
เมือง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองกุง หมูที่ 17 - 
บานเตานอ หมูที่ 7 ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 230 (ทาง
เลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 888 
ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 623  ลําดบัที่ 2166 

      



                      ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

331 

    491. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองกุง หมูที ่17 ตําบล
ศิลา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     416,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองกุง หมูที่ 17 
ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 185 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 740 ตร.ม. และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 623  ลําดบัที่ 2167 

      

    492. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองกุง หมูที่ 2 ตําบลศิลา -     
ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองกุง หมูที่ 2 
ตําบลศิลา - ตําบลสาํราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 890 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 320  ลําดบัที่ 1033 

      

    493. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบึงฉิม หมูที่ 4 ตําบลบึง
เนียม - ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบึงฉิม หมูที่ 4 
ตําบลบึงเนียม - ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 890 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 264  ลําดบัที่ 817 

      

    494. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศิลา หมูที่ 28 ตําบลศิลา - 
ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศิลา หมูที ่28 
ตําบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 888 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 319  ลําดบัที่ 1027 
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    495. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนมวง หมูที่ 3 (ซอย 
ศาลเจา) ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง
ขอนแกน) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนมวง หมูที่ 3 
(ซอยศาลเจา) ตาํบลศิลา - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 230 (ทางเลี่ยง
เมืองขอนแกน) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง  
4 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
888 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 624  ลําดบัที่ 2168 

      

    496. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนมวง หมูที่ 3 ตําบลศิลา 
- ตําบลสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนมวง หมูที่ 3 
ตําบลศิลา - ตําบลสาํราญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไมนอยกวา 890 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 624 ลําดบัที ่2169 

      

    497. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองไฮ หมูที ่8 ตําบล 
พระลับ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมืองขอนแกน) 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     490,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองไฮ หมูที่ 8 
ตําบลพระลบั - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง
ขอนแกน) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา  
872 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 624 ลําดบัที่ 2170 

      

    498. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเตานอ หมูที่ 7 ตําบลศิลา - 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมืองขอนแกน) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     262,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเตานอ หมูที่ 7 
ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมืองขอนแกน) 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว  
116 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 464 ตร.ม. 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 624  ลําดบัที่ 2171 
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    499. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกนอย หมูที่ 4,14   
ตําบลพระลับ - เขตตําบลดอนหัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     490,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกนอย หมูที่ 
4,14  ตําบลพระลบั - เขตตําบลดอนหัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 872 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  553 ลําดบัที่ 1899 

      

    500. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวขัว หมูที่ 1 ตําบลเปอยนอย - 
ทางหลวงชนบท ขก 4038 อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     300,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวขัว หมูที่ 1 ตําบลเปอย
นอย - ทางหลวงชนบท ขก 4038 อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 1,930 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,215 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 628  ลําดบัที่ 2187 

      

    501. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวขัว หมูที่ 1 ตําบลเปอยนอย –  
บานวังหิน หมูที่ 7 ตําบลสระแกว อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      370,000   บาท  
 

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวขัว หมูที่ 1 ตําบลเปอย
นอย - บานวังหิน หมูที่ 7 ตําบลสระแกว อําเภอเปอยนอย จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร และกวาง  
3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 1,500 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 
ประจําป 2561 หนาที่ 629  ลําดับที่ 2188 

      

    502. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกกลาง  หมูที่ 6 ตําบล
โนนสมบูรณ - บานโนนสวรรค หมูที่ 3  ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      488,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกกลาง  หมูที่ 6 
ตําบลโนนสมบูรณ - บานโนนสวรรค หมูที่ 3  ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 
ประจําป 2561 หนาที่ 376  ลําดับที่ 1242 
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    503. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนสมบูรณ  หมูที่ 2 ตําบล
โนนสมบูรณ - บานโนนสวรรค หมูที่ 3  ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      486,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนสมบรูณ   
หมูที่ 2 ตําบลโนนสมบูรณ - บานโนนสวรรค หมูที่ 3  ตําบลนางิ้ว  
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 
198 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 792 ตร.ม. 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 376  ลําดบัที่ 1243 

      

    504. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานปาเปอย หมูที่ 1 ตําบลโนนสมบูรณ - 
ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      297,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานปาเปอย หมูที่ 1 ตําบลโนน
สมบูรณ - ตําบลนางิว้ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 ม.ปริมาตร 
ลูกรังไมนอยกวา 1,192 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบ 
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 376  ลําดบัที่ 1244 

      

    505. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนหัวชาง หมูที่ 8 ตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน - ตําบลกุดหมากไฟ 
อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

จํานวน      490,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนหัวชาง หมูที่ 8 
ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง จงัหวัดขอนแกน - ตําบลกุดหมาก
ไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 161 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 805 ตร.ม. และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 378  ลําดบัที่ 1249 

      

    506. คาปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล สายบานชาด หมูที่ 10 ตําบล
โนนธาตุ - บานวังคูณ หมูที่ 4 ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน    1,810,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล สายบานชาด หมูที่ 10 
ตําบลโนนธาตุ - บานวังคูณ หมูที่ 4 ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสอง
หอง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 632 เมตร  
ไหลทางกวางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 5,056 ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 607  ลําดบัที่ 2105 
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    507. คาปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล สายบานเปาะ หมูที่ 12 ตําบล
หนองสองหอง - ตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน    1,098,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล สายบานเปาะ หมูที่ 12 
ตําบลหนองสองหอง - ตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองหอง จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 500 เมตร ไมมีไหลทาง 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 3,000 ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 607  ลําดบัที่ 2106 

      

    508. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สายทางหลวงทองถิ่น  
ขก ถ 1-0078 สายบานเปอยนอย - บานหนองบัวลอง อําเภอเปอยนอย 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน    1,092,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สายทางหลวง
ทองถ่ิน ขก ถ 1-0078 สายบานเปอยนอย - บานหนองบัวลอง อําเภอ
เปอยนอย จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 550 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 3,300 ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 607 ลําดบัที่ 2107 

      

    509. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโพนเพ็ก หมูที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก - 
เขตติดตอตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโพนเพ็ก หมูที่ 1 ตําบลโพน
เพ็ก - เขตติดตอตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 462  ลําดบัที่ 1550 

      

    510. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแกงครอ หมูที่ 2 ตําบลนาแพง 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย - ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแกงครอ หมูที่ 2 ตําบลนา
แพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย - ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 462 ลําดบัที ่1551 
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    511. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานกอก หมูที่ 3 ตําบลสวนหมอน - ทาง
หลวงชนบทสาย 4008 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานกอก หมูที่ 3 ตําบลสวนหมอน 
- ทางหลวงชนบทสาย 4008 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 462 ลําดบัที่ 1552 

      

    512. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองบัว หมูที่ 8 ตําบลนางาม - บาน
หัวฝาย หมูที่ 4 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองบัว หมูที่ 8 ตําบลนา
งาม - บานหัวฝาย หมูที่ 4 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 462 ลําดบัที่ 1553 

      

    513. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทาศาลา หมูที่ 2,10 ตาํบลทาศาลา - 
บานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทาศาลา หมูที่ 2,10 ตําบลทา
ศาลา - บานหวยหินเก้ิง หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร ลูกรังหนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)   
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 463  ลําดบัที่ 1554 

      

    514. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองขาม หมูที่ 10 ตําบลคําแคน - 
บานหวยฮวก หมูที่ 2 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองขาม หมูที่ 10 ตําบลคํา
แคน - บานหวยฮวก หมูที่ 2 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)   
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 463  ลําดบัที่ 1555 

      

    515. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนคุต หมูที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก - เขต
ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนคุต หมูที่ 8 ตําบลโพน
เพ็ก  -  เขตตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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   - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 463 ลําดบัที่ 1556 

   

    516. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานเหลากกหุง หมูที่ 7 ตําบลสวนหมอน – เขต 
บานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานเหลากกหุง หมูที่ 7 ตําบล 
สวนหมอน - เขตบานหวยหินเก้ิง หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756  ลบ.ม. (บดอัด
แนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 463 ลําดบัที่ 1557 

      

    517. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาจานเหนือ หมูที่ 6 ตําบลหนองแปน -   
ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาจานเหนือ หมูที่ 6 ตําบล
หนองแปน - ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 464 ลําดบัที่ 1558 

      

    518. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวหวย หมูที่ 12 ตําบลนาขา - 
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวหวย หมูที่ 12 ตาํบลนาขา 
- ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 464 ลําดบัที่ 1559 

      

    519. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองโน หมูที่ 5 ตําบลกุดเคา อําเภอ
มัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองโน หมูที่ 5 ตําบลกุดเคา 
อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 464 ลําดบัที่ 1560 
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    520. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแหลงเกษตร บานหนองกานเหลือง  
หมูที่ 2 ตําบลนาขา - บานหนองบัว หมูที่ 8 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแหลงเกษตร บานหนอง
กานเหลือง หมูที่ 2 ตําบลนาขา - บานหนองบัว หมูที่ 8 ตําบลนางาม 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756  
ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 464 ลําดบัที่ 1561 

      

    521. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวนาเหนือ หมูที่ 6 - บานทาสวรรค 
หมูที่ 11 ตําบลทาศาลา เชื่อมกับทางหลวงชนบทหมายเลข 4008   
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวนาเหนือ หมูที่ 6 - บานทา
สวรรค หมูที่ 11 ตําบลทาศาลา เชื่อมกับทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756   
ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 465 ลําดบัที่ 1562 

      

    522. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดปาวิเวกธรรม บานหนองหญาปลอง 
หมูที่ 9 ตําบลโพนเพ็ก - ทางหลวงชนบทสาย 3115 อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดปาวิเวกธรรม บานหนองหญา
ปลอง หมูที่ 9 ตําบลโพนเพ็ก - ทางหลวงชนบทสาย 3115 อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัด
แนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 465 ลําดบัที่ 1563 

      

    523. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองไมตาย หมูที่ 6 ตําบลนาขา - 
เขตตําบลกดุเคา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองไมตาย หมูที่ 6 ตําบล
นาขา - เขตตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิ
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 465 ลําดบัที่ 1564 

      

       



                      ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

339 

    524. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานเสาเลา หมูที่ 9 ตําบลนางาม - เขต
ติดตอตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานเสาเลา หมูที่ 9 ตําบลนางาม 
- เขตติดตอตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 465 ลําดบัที่ 1565 

      

    525. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองหญาขาวนก หมูที่ 10      
ตําบลกุดเคา - เขตตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองหญาขาวนก หมูที่ 10 
ตําบลกุดเคา - เขตตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  466 ลําดบัที่ 1566 

      

    526. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหินแตก หมูที่ 7 ตําบลนางาม - ทาง
หลวงชนบทสาย 2013 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหินแตก หมูที่ 7 ตําบลนางาม 
- ทางหลวงชนบทสาย 2013 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  466 ลําดบัที่ 1567 

      

    527. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาจาน หมูที่ 2 ตําบลหนองแปน - 
เขตตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาจาน หมูที่ 2 ตําบลหนอง
แปน - เขตตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  466 ลําดบัที่ 1568 

      

    528. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานคํานอย หมูที่ 4 ตําบลคําแคน - เขต
ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานคํานอย หมูที่ 4 ตําบลคําแคน 
- เขตตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
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   - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 466 ลําดบัที่ 1569 

   

    529. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานดอนพันชาติ หมูที่ 3 - บานโนนสํานัก 
หมูที่ 5 ตําบลหนองแปน เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 4008      
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานดอนพันชาติ หมูที่ 3 - บาน
โนนสํานัก หมูที่ 5 ตําบลหนองแปน เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 
4008 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
1,636 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 467  ลําดบัที่ 1570 

      

    530. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองไฮ หมูที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก - 
บานกุดขอนแกน หมูที่ 9 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองไฮ หมูที่ 5 ตําบลโพน
เพ็ก - บานกุดขอนแกน หมูที่ 9 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 467 ลําดบัที่ 1571 

      

    531. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโคกสูง หมูที่ 4 - บานนางาม หมูที่ 5 
ตําบลนางาม - ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโคกสูง หมูที่ 4 - บานนางาม 
หมูที่ 5 ตําบลนางาม - ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 467  ลําดบัที่ 1572 

      

    532. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวายหลึม หมูที่ 10 ตําบลนาขา - 
บานเสาเลา หมูที่ 9 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวายหลึม หมูที่ 10 ตําบลนา
ขา - บานเสาเลา หมูที่ 9 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 467  ลําดบัที่ 1573 
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    533. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองสองหอง หมูที่ 1 ตําบลนางาม - 
บานหวยแลง หมูที่ 7 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองสองหอง หมูที่ 1 ตําบล
นางาม - บานหวยแลง หมูที่ 7 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 468  ลําดบัที่ 1574 

      

    534. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนงาม หมูที่ 2 - บานโคกสูงเหนือ 
หมูที่ 13 ตําบลนางาม - ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนงาม หมูที่ 2 - บานโคกสูง
เหนือ หมูที่ 13 ตําบลนางาม - ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค แการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 468 ลําดบัที่ 1575 

      

    535. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท 2013 เขาสูพ้ืนที่
การเกษตร บานโคกสูงเหนือ หมูที่ 13 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน    

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท 2013 เขาสู
พื้นที่การเกษตร บานโคกสูงเหนอื หมูที่ 13 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 468  ลําดบัที่ 1576 

      

    536. คาปรับปรุงถนนลูกรัง เขาสูพ้ืนที่การเกษตร บานนางาม หมูที่ 12 
ตําบลนางาม - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2013 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง เขาสูพื้นที่การเกษตร บานนางาม หมูที่ 
12 ตําบลนางาม - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2013 อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756  ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 468  ลําดบัที่ 1577 
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    537. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองมวง หมูที่ 12 - บานเขวา    
หมูที่ 9 ตําบลกุดเคา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 อําเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองมวง หมูที่ 12 - บานเขวา หมูที่ 9 
ตําบลกุดเคา - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 229 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 469  ลําดบัที่ 1578 

      

    538. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโพนเพ็ก หมูที่ 1 - บานแจง หมูที่ 4 ตําบล
โพนเพ็ก เชื่อมเขตตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโพนเพ็ก หมูที่ 1 - บานแจง 
หมูที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก เชื่อมเขตตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 469  ลําดบัที่ 1579 

      

    539. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแจง หมูที่ 4 - บานหวยฮวก หมูที่ 2 
ตําบลโพนเพ็ก เชื่อมเขตตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแจง หมูที่ 4 - บานหวยฮวก 
หมูที่ 2 ตําบลโพนเพ็ก เชื่อมเขตตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 469   ลําดบัที่ 1580 

      

    540. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนคุต หมูที่ 8 - ฝายมะรึกคึกคัก 
ตําบลโพนเพ็ก - เชื่อมเขตตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนคุต หมูที่ 8 - ฝายมะรึ
กคึกคัก ตําบลโพนเพ็ก - เชื่อมเขตตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 469  ลําดบัที่ 1581 
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    541. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองหญาปลอง หมูที่ 9 - อางเก็บนํ้าคําบอน 
ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองหญาปลอง หมูที่ 9 - 
อางเก็บน้ําคําบอน ตาํบลโพนเพ็ก - ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,757 ลบ.ม. (บดอัดแนน)   
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 470  ลําดบัที่ 1582 

      

    542. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนสวาง หมูที่ 7 - โสกดินแดง 
ตําบลโพนเพ็ก - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2062 อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนสวาง หมูที่ 7 - โสกดิน
แดง ตําบลโพนเพ็ก - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2062 อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,757  ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 470   ลําดบัที่ 1583 

      

    543. คาปรับปรุงถนนลูกรัง เขาสูแหลงเกษตร บานหัวหวย หมูที่ 12 
ตําบลนาขา - บานหนองบัว หมูที่ 8  ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง เขาสูแหลงเกษตร บานหัวหวย หมูที่ 
12 ตําบลนาขา - บานหนองบัว หมูที่ 8  ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756  ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 470  ลําดบัที่ 1584 

      

    544. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานขุมดิน หมูที่ 16 ตําบลกุดเคา -    
บานหัวฝาย หมูที่ 4  ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานขุมดนิ หมูที่ 16 ตําบลกุดเคา 
- บานหัวฝาย หมูที่ 4  ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,636 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 470 ลําดบัที่ 1585 
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    545. คาปรับปรุงถนนลูกรัง เขาสูแหลงเกษตร บานนาขา หมูที่ 13 ตําบลนาขา 
เชื่อมทางหลวงชนบทสาย 3010 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง เขาสูแหลงเกษตร บานนาขา หมูที่ 13 
ตําบลนาขา เชื่อมทางหลวงชนบทสาย 3010 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 471   ลําดบัที่ 1586 

      

    546. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองขาม หมูที่ 11 - บานหลุบคา 
หมูที่ 6 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี - เขตอําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองขาม หมูที่ 11 - บาน
หลุบคา หมูที่ 6 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี - เขตอําเภอชนบท จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 471   ลําดบัที่ 1587 

      

    547. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานขุมดิน หมูที่ 4 ตําบลกดุเคา - เชื่อม
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2062 อําเภอมัญจาคีรี - เขตอําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานขุมดนิ หมูที่ 4 ตําบลกุดเคา - 
เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข 2062 อําเภอมัญจาคีรี - เขตอําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 471   ลําดบัที่ 1588 

      

    548. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 ตาํบลโพนเพ็ก - 
บานทาสวรรค หมูที่ 7 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวยหินเก้ิง หมูที่ 11 ตําบล
โพนเพ็ก - บานทาสวรรค หมูที่ 7 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 471  ลําดบัที่ 1589 
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    549. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองไห หมูที่ 1 ตําบลหนองแปน - 
บานหวยหินเกิ้ง หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองไห หมูที่ 1 ตําบลหนอง
แปน - บานหวยหินเก้ิง หมูที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 472  ลําดบัที่ 1590 

      

    550. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโพนเพ็ก หมูที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก - 
เขตบานหนองตอ หมูที่ 3 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโพนเพ็ก หมูที่ 1 ตําบลโพน
เพ็ก - เขตบานหนองตอ หมูที่ 3 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 472  ลําดบัที่ 1591 

      

    551. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวยฮวก หมูที่ 2 ตําบลโพนเพ็ก - 
บานหนองขาม หมูที่ 10 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวยฮวก หมูที่ 2 ตําบลโพน
เพ็ก - บานหนองขาม หมูที่ 10 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 442  ลําดบัที่ 1592 

      

    552. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองไห หมูที่ 1 ตําบลหนองแปน 
อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองไห หมูที่ 1 ตําบลหนอง
แปน อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 472  ลําดบัที่ 1593 

      

    553. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานดงเค็ง หมูที่ 5 ตําบลทาศาลา -    
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2062  อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานดงเค็ง หมูที่ 5 ตําบลทาศาลา 
- ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 2062  อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
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   - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 473   ลําดบัที่ 1594 

   

    554. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนสัมพันธ หมูที่ 15 ตําบลหนองแปน   
อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนสัมพนัธ หมูที่ 15 ตําบล
หนองแปน อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,756 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 473  ลําดบัที ่1595 

      

    555. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองบัว หมูที่ 8 ตําบลนางาม - 
เชื่อมสายบานหินแตก - บานโสกนํ้าขุน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานหนองบวั หมูที ่8 
ตําบลนางาม - เชื่อมสายบานหินแตก - บานโสกน้ําขุน อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 
1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 611  ลําดบัที่ 2119 

      

    556. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร จากทางหลวงหมายเลข 2284 - บานดอนแกน
เทา หมูที่ 6 - บานหนองบัว หมูที่ 8 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร จากทางหลวงหมายเลข 
2284 - บานดอนแกนเทา หมูที ่6 - บานหนองบัว หมูที่ 8 ตําบลนางาม   
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 
1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,920 ลบ.
ม. (บดอัดแนน) และติดตัง้ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 611   ลําดบัที่ 2120 

      

    557. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองบัว หมูที่ 8 ตําบล
นางาม - บานโนนงาม หมูที่ 2 ตําบลนางาม - ทางหลวงหมายเลข 2248 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานหนองบวั หมูที่ 8 
ตําบลนางาม - บานโนนงาม หมูที่ 2 ตําบลนางาม - ทางหลวงหมายเลข 
2248 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
7,920 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 611  ลําดบัที่ 2121 
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    558. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานดอนแกนเทา หมูที่ 6    
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานดอนแกนเทา  
หมูที่ 6 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย  
1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 611  ลําดบัที่ 2122 

      

    559. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองบัว (โสกหมาดหมอ) หมูที่ 8 
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานหนองบวั (โสก
หมาดหมอ) หมูที่ 8 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 
1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแนน)และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 612  ลําดบัที่ 2123 

      

    560. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานโสกนํ้าขุน หมูที่ 11 - บานหินแตก 
หมูที่ 7 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานโสกน้าํขุน หมูที่ 
11 - บานหินแตก หมูที่ 7 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอโคกโพธิ์
ไชย จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูง
เฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแนน)  
และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 612  ลําดบัที่ 2124 

      

    561. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองกานเหลือง หมูที่ 2 
ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี - บานโนนงาม หมูที่ 1 ตําบลนาแพง   
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานหนองกานเหลือง 
หมูที่ 2 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี - บานโนนงาม หมูที ่1 ตาํบลนาแพง 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร  
ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
7,920 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 612  ลําดบัที่ 2125 
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    562. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานโนนพันชาติ หมูที่ 8,17 ตําบลนาขา - 
บานเสาเลา หมูที่ 9 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานโนนพันชาติ  
หมูที่ 8,17 ตําบลนาขา - บานเสาเลา หมูที่ 9 ตําบลนางาม อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูง
เฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 612  ลําดบัที่ 2126 

      

    563. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองสองหอง หมูที่ 1 ตําบลนางาม - 
บานปาดู หมูที่ 8 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานหนองสองหอง  
หมูที่ 1 ตําบลนางาม - บานปาดู หมูที่ 8 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี   
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 
1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแนน)และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 613  ลําดบัที่ 2127 

      

    564. คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหวยแลง หมูที่ 14 ตําบลคําแคน - 
บานหนองสองหอง หมูที่ 1 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร สายบานหวยแลง หมูที่ 14 
ตําบลคําแคน - บานหนองสองหอง หมูที่ 1 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,056 เมตร สูงเฉลี่ย 
1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,920 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 627  ลําดบัที่ 2183 

      

    565. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานผือ หมูที่ 1 ตําบลพระลับ - เชื่อม
ทางหลวง ขก. ถ.1-0071 - ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน    3,244,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานผือ หมูที่ 1 
ตําบลพระลบั - เชื่อมทางหลวง ขก. ถ.1-0071 - ตําบลเมืองเกา อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตรยาว 1,610 เมตร   
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 6,440 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร พรอม
ติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 595  ลําดบัที่ 2062 
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    566. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเตา หมูที่ 3 ตําบลหนองแซง -  
หมูที่  8 บานวังหวา ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน    2,623,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเตา หมูที่ 3 
ตําบลหนองแซง - หมูที่  8 บานวังหวา ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน    ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ชวงที่ 2 กวาง 
3 เมตร ยาว 130 เมตร ชวงที่ 3 กวาง 5 เมตร ยาว 570 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 4,440 ตร.ม. พรอมติดตั้ง 
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 596  ลําดบัที่ 2064 

      

    567. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล  สายทางหลวงหมายเลข 201 – แยก 
บานหนองหวา หมูที่ 7 ตําบลหนองเขียด – ตําบลวังหินลาด  อําเภอชุมแพ          
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน    5,822,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงหมายเลข 
201 - แยกบานหนองหวา หมูที ่7 ตําบลหนองเขียด - ตําบลวงัหินลาด 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน    ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตรยาว 2,835 
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 14,175 ตร.ม.  และตีเสนผิวจราจร 
พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 596  ลําดบัที่ 2063 

      

    568. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโคกกลาง หมูที่ 8 ตําบลวังชัย - 
บานหัวบึง หมูที่ 3 ตําบลพังทุย อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      489,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโคกกลาง หมูที่ 
8 ตําบลวงัชัย - บานหัวบึง หมูที่ 3 ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน    ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 295 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,475 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 590  ลําดบัที่ 2040 

      

    569. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานคําบอน หมูที่ 8 ตําบล
บัวเงิน - บานดงเรือง หมูที่ 5 ตําบลพังทุย อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      493,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานคําบอน หมูที่ 8 
ตําบลบัวเงิน-บานดงเรือง หมูที่ 5 ตําบลพงัทุย อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน    ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 590  ลําดบัที่ 2041 
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    570. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโคกใหญ หมูที่ 11 
ตําบลบัวเงิน - บานพังทุย หมูที่ 1 ตําบลพังทุย อําเภอนํ้าพอง จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน      491,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโคกใหญ  
หมูที่ 11 ตําบลบัวเงนิ-บานพงัทยุ หมูที่ 1 ตําบลพงัทุย อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน    ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือ 
มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 590 ลําดบัที่ 2042 

      

    571. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานดงเย็น หมูที่ 12 ตําบล
บัวใหญ  อําเภอนํ้าพอง - บานหวยโจด หมูที่ 3 ตําบลหวยโจด อําเภอ 
นํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      492,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานดงเย็น  
หมูที่ 12 ตําบลบัวใหญ  อําเภอน้ําพอง - บานหวยโจด หมูที่ 3 ตําบล 
หวยโจด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 190 เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,520 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 590 ลําดบัที่ 2043 

      

    572. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานบัวใหญ หมูที่ 4 ตําบล
บัวใหญ  อําเภอนํ้าพอง - ทางหลวงชนบท ขก 2039 ตําบลทรายมูล  
อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      491,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานบัวใหญ หมูที่ 4 
ตําบลบัวใหญ  อําเภอน้ําพอง - ทางหลวงชนบท ขก 2039 ตําบลทรายมูล  
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และตีเสนผวิจราจร  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 591 ลําดบัที่ 2044 

      

    573. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโคกสงา หมูที่ 6 ตําบล
ทรายมูล - บานศรีภูมิ หมูที่ 17 ตําบลบัวใหญ  อําเภอนํ้าพอง จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน      493,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโคกสงา หมูที่ 
6 ตําบลทรายมูล - บานศรีภูมิ หมูที่ 17 ตําบลบัวใหญ  อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 591 ลําดบัที่ 2045 
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    574. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองบัวบาน หมูที่ 5 
ตําบลทรายมูล - ทางหลวงชนบท ขก 2039 ตําบลบัวใหญ อําเภอนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      488,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองบัวบาน 
หมูที่ 5 ตําบลทรายมูล - ทางหลวงชนบท ขก 2039 ตําบลบัวใหญ อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 248 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,488 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 591  ลําดบัที่ 2046 

      

    575. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานทามะเดือ่ หมูที่ 7 
ตําบลทากระเสริม - บานศรีภูมิ หมูที่ 17 ตําบลบัวใหญ  อําเภอนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      494,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานทามะเดื่อ หมูที่ 
7 ตําบลทากระเสริม - บานศรีภูมิ หมูที่ 17 ตําบลบัวใหญ  อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 251 เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 1,506 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 592  ลําดบัที่ 2047 

      

    576. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานบัวใหญ หมูที่ 5 ตําบล
บัวใหญ - บานโนนเชือก หมูที ่7 ตําบลบานขาม  อําเภอนํ้าพอง จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน      491,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานบัวใหญ หมูที่ 5 
ตําบลบัวใหญ - บานโนนเชือก หมูที่ 7 ตําบลบานขาม  อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจรรายละเอียดตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 592  ลําดบัที่ 2048 

      

    577. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนเชือก หมูที่ 7 
ตําบลบานขาม -  บานคอกคี หมูที่ 10 ตําบลบัวใหญ อําเภอนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      487,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนเชือก  
หมูที่ 7 ตําบลบานขาม -  บานคอกคี หมูที่ 10 ตําบลบวัใหญ อําเภอ 
น้ําพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 247 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,482 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 592  ลําดบัที่ 2049 
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    578. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานวังชัย หมูที ่2 ตําบลวังชยั 
-  บานโนนพยอม หมูที่ 5 ตําบลมวงหวาน อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      492,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานวังชยั หมูที่ 2 
ตําบลวังชัย - บานโนนพยอม หมูที่ 5 ตําบลมวงหวาน อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน    ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 190 เมตร มีไหล
ทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,520 ตร.ม. และ 
ตีเสนผวิจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 592  ลําดบัที่ 2050 

      

    579. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนาคู หมูที่ 3 ตําบล 
หนองกุง - บานคําจั่น หมูที่ 5 ตําบลบัวเงิน อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      498,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนาคู หมูที่ 3 
ตําบลหนองกุง - บานคําจัน่ หมูที่ 5 ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 196 เมตร หรือมีพื้นที ่
ลาดยางไมนอยกวา 980 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร พรอมติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจงัหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 593  ลําดบัที่ 2051 

      

    580. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานคําจัน่ หมูที่ 5 ตําบลบัวเงิน  
- บานหัวบึง หมูที่ 11 ตําบลพังทุย อําเภอนํ้าพอง จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน      495,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานคําจั่น หมูที่ 5 
ตําบลบัวเงิน  - บานหัวบึง หมูที่ 11 ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 195 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง 
ไมนอยกวา 975 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 593  ลําดับที่ 2052 

      

    581. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนาคู หมูที่ 3 ตําบลหนองกงุ 
- บานหนองบัวเงนิ หมูที่ 8 ตําบลพังทุย อําเภอนํ้าพอง  จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน      493,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนาคู หมูที่ 3 ตําบล
หนองกุง - บานหนองบัวเงิน หมูที่ 8 ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 194 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 970 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 593  ลําดับที่ 2053 

      

       



                      ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

353 

    582. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนาขาม หมูที ่6  ตําบล 
พังทุย อําเภอนํ้าพอง – ถนนทางหลวงชนบทนํ้าพองกระนวน (ขก 2039) 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      490,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนาขาม หมูที่ 6 
ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง - ถนนทางหลวงชนบทน้ําพองกระนวน (ขก 2039) 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 193 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 965 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 593  ลําดับที่ 2054 

      

    583. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนาขาม หมูที ่13 ตําบลพัง
ทุย-บานนาเรือง หมูที่ 9 ตําบลหนองกงุ อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      488,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนาขาม หมูที่ 13 
ตําบลพังทยุ-บานนาเรือง หมูที่ 9 ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน    ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 192 เมตร หรือมีพืน้ที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 960 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร พรอมติดตัง้ปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและ
เปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่594  ลาํดบัที่ 2055 

      

    584. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล  สายบานนาเรือง หมูที่ 9 ตําบลหนองกุง 
- บานพังทุย หมูที่ 12 ตําบลพังทุย อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      485,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนาเรือง หมูที่ 9 
ตําบลหนองกุง - บานพังทุย หมูที่ 12 ตําบลพงัทุย อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 191 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไมนอยกวา 955 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร พรอมติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจงัหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 594  ลําดบัที่ 2056 

      

    585. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานศรีฐาน หมูที่ 2 ตําบลพังทุย 
- บานโนนสวรรค หมูที่ 10 ตําบลบัวเงิน อําเภอนํ้าพอง จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน      488,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานศรีฐาน หมูที่ 2 
ตําบลพังทุย - บานโนนสวรรค หมูที่ 10 ตําบลบัวเงนิ อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 192 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 960 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร พรอมติดตั้งปาย
ชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 594  ลําดบัที่ 2057 
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    586. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบท 2039 
ตําบลพังทุย - แยกบานโคกสงา หมูที่ 6 ตําบลทรายมูล อําเภอนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      483,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบท 
2039 ตําบลพังทุย - แยกบานโคกสงา หมูที่ 6 ตําบลทรายมลู อําเภอ 
น้ําพอง จังหวัดขอนแกน    ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 190 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 950 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 594  ลําดบัที่ 2058 

      

    587. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองหวา หมูที่ 13 
ตําบลทรายมูล - บานหนองนกเขียน หมูที่ 6 ตําบลหนองกงุ อําเภอนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      490,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองหวา  
หมูที่ 13 ตําบลทรายมลู - บานหนองนกเขียน หมูที่ 6 ตําบลหนองกุง 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว  
193 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 965 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 
พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 595  ลําดบัที่ 2059 

      

    588. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนดินแดง หมูที่ 7 
ตําบลบัวเงิน - บานพังทุย หมูที่ 1 ตําบลพังทุย อําเภอนํ้าพอง จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน      498,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนดินแดง  
หมูที่ 7 ตําบลบัวเงิน - บานพังทุย หมูที่ 1 ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 196 เมตร หรือมี 
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 980 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร พรอมติดตั้ง 
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 595  ลําดบัที่ 2060 

      

    589. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบทบานขาม-
นํ้าพอง - แยกบานหนองหวา หมูที่ 13 ตําบลทรายมูล อําเภอนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      481,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบท 
บานขาม-น้ําพอง - แยกบานหนองหวา หมูที่ 13 ตําบลทรายมูล อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแกน    ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 160 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 960 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  พรอม
ติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 595  ลําดบัที่ 2061 
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    590. คาปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองคู  
หมูที่ 7 ตําบลในเมือง - ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      483,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเสริมผวิถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองคู 
หมูที่ 7 ตําบลในเมือง - ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 480 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 2,880  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 596  ลําดบัที่ 2065 

      

    591. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองคู หมูที่ 7 -   
บานหนองคอง หมูที่ 11 ตําบลในเมือง - ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา   
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      484,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองคู หมูที่ 7 - 
บานหนองคอง หมูที่ 11 ตําบลในเมือง - ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัด
ขอนแกน    ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 209 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,045 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 596  ลําดบัที่ 2066 

      

    592. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโพธิ์ หมูที่ 3 ตําบลใน
เมือง - ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      484,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโพธิ ์หมูที ่3 ตําบล 
ในเมือง - ตําบลเมืองเกาพฒันา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิ
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 209 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,045 ตร.ม. 
และตีเสนผวิจราจร พรอมติดตัง้ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 597  ลําดบัที่ 2067 

      

    593. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหินรอง หมูที่ 9  ตําบล
เมืองเกาพัฒนา - ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      484,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหินรอง หมูที่ 9 
ตําบลเมืองเกาพัฒนา - ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 209 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,045 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 597  ลําดับที่ 2068 
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    594. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองทุม หมูที่ 2 ตําบล   
เขานอย - ตําบลในเมือง(เสนหินเหลก็ไฟ) อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      484,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองทุม หมูที่ 2 
ตําบลเขานอย - ตําบลในเมือง(เสนหินเหล็กไฟ) อําเภอเวียงเกา จังหวดัขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 209 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,045 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียด 
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 597  ลําดบัที่ 2069 

      

    595. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนาตาด หมูที่ 6 - บาน
โพนงาน หมูที่ 7 ตําบลเขานอย - ตําบลเมืองเกาพัฒนา (เสนทางหนองหม่ี) 
อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      484,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนาตาด หมูที่ 6 
- บานโพนงาน หมูที่ 7 ตําบลเขานอย - ตําบลเมืองเกาพัฒนา (เสนทาง
หนองหมี่) อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 209 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,045 ตร.ม. และตีเสนผิว
จราจรพรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 597  ลําดบัที่ 2070 

      

    596. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโพนงาม หมูที่ 7 ตําบลเขานอย 
(เสนทางฝายใหญ) - ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      483,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโพนงาม หมูที่ 7 ตําบล 
เขานอย (เสนทางฝายใหญ) - ตําบลเมืองเกาพฒันา อําเภอเวียงเกา จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 908 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 598  ลําดบัที่ 2071 

      

    597. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงภูเวียงพัทยา 2 - 
บานถ้ําแข หมูที่ 8 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      482,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวงภูเวียง
พัทยา 2 - บานถํ้าแข หมูที่ 8 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 598  ลําดบัที่ 2072 
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    598. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 2038 ตําบลภูเวียง 
- บานอางศิลา หมูที่ 6 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      482,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 2038       
ตําบลภูเวียง - บานอางศิลา หมูที่ 6 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร  ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. และติดตั้งปายชื่อโครงการ   
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 598  ลําดบัที่ 2073 

      

    599. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานอางศิลา หมูที่ 6 ตําบลสงเปอย - 
บานวังขอนแดง หมูที่ 8 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      482,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานอางศิลา หมูที่ 6 ตําบลสง
เปอย - บานวังขอนแดง หมูที่ 8 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน    ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร  ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. และตดิตั้งปายชื่อโครงการ  รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 598  ลําดบัที่ 2074 

      

    600. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 2038 ตําบลภูเวียง 
อําเภอภูเวียง - บานหนองนาคํา หมูที่ 8 ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      482,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 2038 ตําบล 
ภูเวียง อําเภอภูเวียง - บานหนองนาคํา หมูที่ 8 ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอ
เวียงเกา จงัหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 600  ลําดบัที่ 2081 

      

    601. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศรีประทุม หมูที่ 11 –  
บานโคกสวาง หมูที่ 5 ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา - บานแดง หมูที่ 3  
ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      482,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานศรีประทุม หมูที่ 11 - 
บานโคกสวาง หมูที่ 5 ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา - บานแดง หมูที่ 3 ตําบล
ในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. พรอม
ติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 605  ลําดบัที่ 2098 
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    602. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวง 4021 ตําบล 
ภูเวียง - แยกบานโนนคูณ หมูที่ 11 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      482,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวง 4021 
ตําบลภูเวียง - แยกบานโนนคูณ หมูที่ 11 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอ 
ภูเวียง จังหวัดขอนแกน     ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. พรอมติดตั้ง 
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  599 ลําดับที่ 2077 

      

    603. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวง 4021 ตําบล 
สงเปอย - แยกบานโคกไมงาม หมูที่ 7 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      482,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวง 4021 
ตําบลสงเปอย - แยกบานโคกไมงาม หมูที่ 7 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอ 
ภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  599 ลําดับที่ 2078 

      

    604. คากอสรางถนนคอนกรีต สายจากทางหลวง 4021 ตําบลภูเวียง - แยก
บานหนองกุงธนสาร หมูที่ 12  ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง   จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน      482,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต สายจากทางหลวง 4021 ตําบลภูเวียง - 
แยกบานหนองกุงธนสาร หมูที่ 12  ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  600 ลําดับที่ 2079 

      

    605. คาปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง 2133 - 
แยกบานหนองแวง หมูที่ 8 ตําบลกุดธาตุ - ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      279,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง 
2133 - แยกบานหนองแวง หมูที่ 8 ตําบลกุดธาตุ - ตําบลบานโคก อําเภอ
หนองนาคํา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,600 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป หนาที่  627 ลําดับที่ 2182 
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    606. คากอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) ขามลําหวยโจด 
สายบานหนองกระเดา หมูที่ 4 ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลหนองกงุธนสาร 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน    1,700,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) 
ขามลําหวยโจด สายบานหนองกระเดา หมูที่ 4 ตําบลหนองกุงเซิน - 
ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจร
กวาง 8 เมตร ยาว 18 เมตร (3 ชวงชนิดไมมทีางเทา) และติดตัง้ปายชื่อ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 493  ลําดบัที่ 1656 

      

    607. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก ถ 10026 โคกสหกรณ 
- ทุงชมพู - แยกบานกุดแคน หมูที่ 5 ตําบลทุงชมพู - ตําบลหวาทอง 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน  10,296,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก ถ 10026  
โคกสหกรณ - ทุงชมพู - แยกบานกุดแคน หมูที่ 5 ตําบลทุงชมพู - ตําบล
หวาทอง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
25,000 ตร.ม. และติดตั้งปายชือ่โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 495 ลําดบัที่ 1664 

      

    608. คากอสรางทอระบายนํ้า พรอมบอพักและเทคอนกรีตหลงัทอ บานดอนบม 
หมูที่ 7 ตําบลเมืองเกา - ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน    1,787,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางทอระบายน้ํา พรอมบอพักและเทคอนกรีตหลังทอ 
บานดอนบม หมูที่ 7 ตําบลเมืองเกา - ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ทอ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร 
จํานวน 656 ทอน พรอมบอพักและฝา คสล. จํานวน 74 บอ เทคอนกรีต
หลังทอ ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 656 เมตร หนา 0.15 เมตร และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 602  ลําดบัที่ 2088 

      

    609. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานโคกสี หมูที่ 12 
ตําบลโคกสี - ทางหลวงแผนหมายเลข 2183 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานโคกสี หมูที่ 
12 ตําบลโคกส ี- ทางหลวงแผนหมายเลข 2183 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 357 เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,785 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 427 ลําดบัที่ 1427 
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    610. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานบึงเนียม หมูที่ 4 
ตําบลบึงเนียม - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานบึงเนียม  
หมูที่ 4 ตําบลบึงเนียม - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 12 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 302 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,812 ตร.ม. รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
-  เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 427  ลําดบัที่ 1428 

      

    611. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานทองหลาง หมูที่ 5,6 
ตําบลบานหวา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2062 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน    1,250,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานทองหลาง 
หมูที่ 5,6 ตําบลบานหวา - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 2062 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 3,000 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 427 ลําดบัที่ 1429 

      

    612. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานเหลาโพนทอง  
หมูที่ 7 ตําบลบานหวา - ถนนเหลานาดี อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน    1,250,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานเหลาโพน
ทอง หมูที่ 7 ตําบลบานหวา - ถนนเหลานาดี อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 3,000 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 427  ลําดบัที ่1430 

      

    613. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานทาพระ หมูที่ 10 
ตําบลทาพระ - ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานทาพระ  
หมูที่ 10 ตําบลทาพระ - ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 208 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 368 เมตร หนา 
0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,840 ตร.ม. รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 428  ลําดบัที่ 1431 
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    614. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต  บานโคกสําราญ หมูที่ 
1,11 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด - อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานโคกสําราญ 
หมูที่ 1,11 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด - อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 352 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,760 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 428  ลําดบัที่ 1432 

      

    615. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานดง หมูที่ 6 ตําบล
โคกสําราญ - ทางหลวงชนบท อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานดง หมูที่ 6 
ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวงชนบท อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 352 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 1,760 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 428  ลําดบัที่ 1433 

      

    616. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองมะเขือ หมูที่ 2 
ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวงชนบท อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองมะเขือ 
หมูที่ 2 ตําบลโคกสาํราญ - ทางหลวงชนบท อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 352 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,760 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 428  ลําดบัที่ 1434 

      

    617. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานดอนปอแดง หมูที่ 5 
ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวงชนบท อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน       499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานดอนปอแดง 
หมูที่ 5 ตําบลโคกสาํราญ - ทางหลวงชนบท อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 352 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,760 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 428  ลําดบัที่ 1435 

      

    618. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองหัวชาง หมูที่ 8 
ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด - อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองหัวชาง 
หมูที่ 8 ตําบลโคกสาํราญ อําเภอบานแฮด - อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,320 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
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- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 429  ลําดบัที่ 1436 

    619. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานดอนดู หมูที ่4 ตําบล
หนองบัว - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอบานฝาง จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานดอนดู หมูที่ 
4 ตําบลหนองบัว - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอบานฝาง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,875 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 429  ลําดบัที่ 1437 

      

    620. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองบัว หมูที่ 10 
ตําบลหนองบัว - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอบานฝาง จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต  บานหนองบัว 
หมูที่ 10 ตําบลหนองบัว - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 12 อําเภอบานฝาง 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,875 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 429  ลําดบัที่ 1438 

      

    621. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต  บานนาฝาย หมูที่ 5 
ตําบลหนองบัว - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4019 อําเภอบานฝาง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต  บานนาฝาย หมู
ที่ 5 ตําบลหนองบัว - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4019 อําเภอบาน
ฝาง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,875 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 430  ลําดบัที่ 1439 

      

    622. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานโสกมวง หมูที่ 3 
ตําบลหนองบัว - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอบานฝาง จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานโสกมวง  
หมูที่ 3 ตําบลหนองบัว - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอบานฝาง 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,875 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 430  ลําดบัที่ 1440 
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    623. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานบะยาว หมูที่ 9 
ตําบลหนองบัว - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4019 อําเภอบานฝาง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต  บานบะ
ยาว หมูที่ 9 ตําบลหนองบัว - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4019 
อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว  
375 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,875 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 430  ลําดบัที่ 1441 

      

    624. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานนาโพธิ์ หมูที่ 2 
ตําบลหนองบัว - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4019 อําเภอบานฝาง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต  บานนาโพธิ์ หมู
ที่ 2 ตําบลหนองบัว - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4019 อําเภอบาน
ฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,875 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 431  ลําดบัที่ 1442 

      

    625. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานดอนหัน  หมูที่ 6 
ตําบลบานฝาง - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอบานฝาง จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานดอนหัน  
หมูที่ 6 ตําบลบานฝาง - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอบานฝาง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.04 
เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,875 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 431  ลําดบัที่ 1443 

      

    626. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต  บานโคกใหญ หมูที่ 10 
ตําบลบานฝาง - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอบานฝาง จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต  บานโคกใหญ 
หมูที่ 10 ตําบลบานฝาง - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 12 อําเภอบานฝาง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,875 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 431  ลําดบัที่ 1444 
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    627. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต  บานสระแกว หมูที่ 4 ตําบล
บานฝาง - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต  บานสระแกว  
หมูที่ 4 ตําบลบานฝาง - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอบานฝาง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 375 เมตร หนา  
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,875 ตร.ม. รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 432  ลําดบัที่ 1445 

      

    628. คากอสรางร้ัวคอนกรีตบลอกศูนยเคร่ืองจักรกล องคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      498,900   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางร้ัวคอนกรีตบลอกศูนยเคร่ืองจักรกล องคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยกอสรางร้ัวคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร 
ยาว 245 เมตร ชนดิไมตอกเสาเข็ม รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
 - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 702  ลําดบัที่ 69 

      

    629. คาปรับปรุงถนนลูกรังสาย บานหัวบึง หมูที่ 3 - บานโคกสี หมูที่ 5 
ตําบลบานฝาง - ทางหลวงชนบทสาย ขก 2017 อําเภอบานฝาง     
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนลูกรังสาย บานหัวบงึ หมูที่ 3 - บานโคกส ีหมูที่ 5 
ตําบลบานฝาง - ทางหลวงชนบทสาย ขก 2017 อําเภอบานฝาง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,970 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 2,361 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 และเปลีย่นแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่
676  ลําดบัที่ 2348 

      

    630. คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองกุง หมูที่ 3 ตําบล
ขนวน - เชื่อมตอถนนลาดยางสายบานศาลาดิน หมูที่ 7 ตําบลขนวน 
อําเภอหนองนาคํา - อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน    1,000,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองกุง หมูที่ 3 
ตําบลขนวน - เชื่อมตอถนนลาดยางสายบานศาลาดิน หมูที่ 7 ตําบลขน
วน อําเภอหนองนาคํา - อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 360 เมตร และตีเสนผวิจราจร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 2,160 ตร.ม. และติดตั้งปายชือ่โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 527  ลําดบัที่ 1803 
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    631. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองสองหอง(ทช.5012) หมูที่ 7 ตําบล
เขาสวนกวาง - ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองสองหอง(ทช.5012) หมูที่ 7 ตําบล
เขาสวนกวาง - ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง จงัหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร  ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 1,987 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 125  ลําดบัที่ 310  

      

    632. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานนางิ้ว หมูที่ 1 ตําบลนางิ้ว - บานแสง
สวาง หมูที่ 4 ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานนางิ้ว หมูที่ 1 ตําบลนางิว้ -    
บานแสงสวาง หมูที่ 4 ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร  ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,987 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 122  ลําดบัที่ 302 

      

    633. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานแสงสวาง หมูที่ 4 ตําบลนางิ้ว อําเภอ 
เขาสวนกวาง - ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานแสงสวาง หมูที่ 4 ตําบลนางิว้ อําเภอ
เขาสวนกวาง - ตําบลศรีสุขสาํราญ อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน  ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร  ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 1,987 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 123  ลําดบัที่ 303 

      

    634. คาปรับปรุงถนนลูกรังบานหนองแวงประชา หมูที่ 13 ตําบลดงเมืองแอม 
อําเภอเขาสวนกวาง - บานหวยเตย หมูที่ 9 ตําบลศรีสุขสําราญ      
อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลกูรังบานหนองแวงประชา หมูที่ 13 ตําบลดงเมือง
แอม อําเภอเขาสวนกวาง - บานหวยเตย หมูที่ 9 ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภอ
อุบลรัตน จังหวัดขอนแกน    ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,987 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค การบริหารส วนจั งหวั ดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 126  ลําดับที่ 314 
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    635. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานคําสมบูรณ หมูที่ 10 ตําบลดงเมืองแอม - 
ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานคําสมบูรณ หมูที่ 10 ตําบลดงเมืองแอม 
- ตําบลนางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง  
6 เมตร ยาว 2,115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 
1,998 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 676  ลําดับที่ 2350 

      

    636. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานดงบัง หมูที่ 4 ตําบลดงเมืองแอม อําเภอ
เขาสวนกวาง - ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานดงบัง หมูที่ 4 ตําบลดงเมืองแอม 
อําเภอเขาสวนกวาง - ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,987 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 125  ลําดับที่ 311 

      

    637. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานทุงบอ หมูที่ 14 ตําบลดงเมืองแอม อําเภอ
เขาสวนกวาง - ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานทุงบอ หมูที่ 14 ตําบลดงเมืองแอม 
อําเภอเขาสวนกวาง - ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,987 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 677  ลําดับที่ 2351 

      

    638. คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานทุงโพธิ์ชัย หมูที่ 7 เทศบาลตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง - ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี 

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานทุงโพธิ์ชัย หมูที่ 7 เทศบาลตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง - ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,908 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
พรอมลงดินถมพรอมบดอัดแนนปริมาตรไมนอยกวา 128 ลบ.ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 677  ลําดับที่ 2352 
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    639. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานปาหวายน่ัง หมูที่ 4 ตําบลเขาสวนกวาง 
- ทางหลวงหมายเลข 4049 อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   409,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานปาหวายนั่ง หมูที่ 4 ตําบล  
เขาสวนกวาง - ทางหลวงหมายเลข 4049 อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,629 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 124  ลําดับที่ 309 

      

    640. คาปรับปรุงถนนลกูรัง บานหัวหนอง หมูที ่10 เทศบาลตําบลเขาสวนกวาง 
- บานทางพาด ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหัวหนอง หมูที่ 10 เทศบาลตําบล
เขาสวนกวาง -บานทางพาด ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,788 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
พรอมลงดินถมพรอมบดอัดแนนปริมาตรไมนอยกวา 320 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน      
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 123  ลําดับที่ 305 

      

    641. คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายเทศบาลตําบลเขาสวนกวาง - บานนาคอ 
หมูที่ 6 ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน   303,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายเทศบาลตําบลเขาสวนกวาง - บาน
นาคอ หมูที่ 6 ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ     
มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,208 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 123  ลําดับที่ 304 

      

    642. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานโนนมวง หมูที่ 12 
ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานโนนมวง     
หมูที่ 12 ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 230 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 261 เมตร หนา     
0.04 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,827 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 668 ลําดับที่ 2319 
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    643. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองกอย หมูที่ 3 ตําบล
แดงใหญ - บานโนนเรือง หมูที่ 18 ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองกอย หมูที่ 
3 ตําบลแดงใหญ - บานโนนเรือง หมูที่ 18 ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 264 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล
ทางขางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,848 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารส วนจั งหวัดขอนแกน    
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ ม เติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 40 ลําดับที่ 8 

      

    644. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองบัวนอย      
หมูที่ 10,13 ตําบลหนองตูม - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองบวันอย  
หมูที่ 10,13 ตําบลหนองตูม - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หนา 0.04 
เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,813 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค การบริหารส วนจั งหวั ดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 43  ลําดับที่ 16 

      

    645. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สถานีขนสงผูโดยสารแหง
ที่ 3 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สถานีขนสง
ผูโดยสารแหงที่ 3 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 18 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,800 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 687 ลําดับที่ 2355 

      

    646. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต  บานดงพอง หมูที่ 10 ตําบลศิลา 
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานดงพอง       
หมูที่ 10 ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 230  อําเภอเมือง  จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 362 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,810 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 687 ลําดบัที่ 2354 
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    647. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองแสง หมูที่ 12,17 
ตําบลพระลบั - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองแสง         
หมูที่ 12,17 ตําบลพระลบั - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 230 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 465 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,860 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 38 ลําดบัที่ 1 

      

    648. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต ศูนยเคร่ืองจักรกลองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต ศูนยเคร่ืองจักรกล
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.04 
เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร และเสริมไหลทางเดิมอีก ขางละ 1 เมตร ยาว 306 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,868 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 43 ลําดับที่ 15 

      

    649. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต  สาย ขก ถ 10036 บานแฮด - 
บานโคกกอง อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ 10036   
บานแฮด - บานโคกกอง อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,368  
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 608 ลําดับที่ 612 

      

    650. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ 10068 บานสาวะถี 
- บานงิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ 10068    
บานสาวะถี - บานงิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร   
ยาว 230 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา  1,380  ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) หนาที ่668 ลําดบัที่ 2320 

   
 
  

  

    651. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานดอนดูเมืองใหม หมูที่ 15 
ตําบลพระลบั - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานดอนดูเมืองใหม 
หมูที่ 15 ตําบลพระลับ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน    ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 260 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,820 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 669 ลําดับที่ 2321 

    652. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานพรสวรรค หมูที่ 13 ตําบล
บานเปด - ถนนเหลานาดี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานพรสวรรค        
หมูที่ 13 ตําบลบานเปด - ถนนเหลานาด ีอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,379 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 669 ลําดบัที่ 2322 

      

    653. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ 10010 บานหวาโงะ 
- บานดงนอย อําเภอหนองเรือ จงัหวัดขอนแกน  

จํานวน 1,996,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ 10010 บาน
หวาโงะ - บานดงนอย อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 695 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นทีล่าด
ยางไมนอยกวา 5,560 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 669 ลําดบัที่ 2323 

      

    654. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ 10012 บานดอนโมง 
- บานโนนฆอง อําเภอบานฝาง จงัหวัดขอนแกน  

จํานวน 1,996,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ 10012  
บานดอนโมง - บานโนนฆอง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 695 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 5,560 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 670 ลําดบัที่ 2324 

      

    655. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานพระคือ  หมูที่ 16 ตําบล
พระลับ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานพระคือ หมูที่ 16 
ตําบลพระลับ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 360 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,800 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 670 ลําดับที่ 2325 
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    656. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองผือ หมูที่ 1 ตําบล
บานไผ - บานหนองแวงไร หมูที่ 1 ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ จงัหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองผอื หมูที่ 1 
ตําบลบานไผ - บานหนองแวงไร หมูที่ 1 ตําบลในเมือง อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 352 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,760 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 43 ลําดบัที่ 17 

      

    657. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานทุงมน หมูที ่8 - บานกอบง 
หมูที่ 11 ตําบลบานไผ อําเภอบานไผ - อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานทุงมน หมูที่ 8 - 
บานกอบง หมูที่ 11 ตําบลบานไผ อําเภอบานไผ - อําเภอบานแฮด จงัหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 352 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,760 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 44 ลําดบัที่ 18 

      

    658. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานดอนธาตุ หมูที่ 8 ตําบล
หนองตูม - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานดอนธาตุ หมูที่ 8 
ตําบลหนองตูม - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 2183 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 356 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,780 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 39 ลําดบัที่ 4 

      

    659. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองงูเหลอืม หมูที่ 3 
ตําบลหนองตูม - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183  อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน  

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองงูเหลือม  
หมูที่ 3 ตําบลหนองตูม - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 356 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,780 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 40 ลําดบัที่ 6 
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    660. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานเลิง หมูที่ 8 ตําบลโคกสี - 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานเลิง หมูที่ 8 ตําบล
โคกสี - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  ชวงที่ 
1 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.8 เมตร ยาว 210 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 114 เมตร รวมความยาว 324 เมตร  หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,788 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 189 ลําดับที่ 548 

      

    661. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองกระหนวน หมูที่ 4 
ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองกระหนวน 
หมูที่ 4 ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 2 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 222 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,332 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561หนาที่ 670 ลําดบัที่ 2326 

      

    662. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองเม็ก หมูที่ 3 ตําบล
โนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน      499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองเม็ก หมูที่ 3 
ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 225 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 1,800 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 670 ลําดบัที่ 2327 

      

    663. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานโนนสมบูรณ หมูที่ 1 
ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานโนนสมบูรณ หมูที่ 
1 ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 2 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 225 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,800 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 670 ลําดบัที่ 2328 

      

    664. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานโนนทัน หมูที่ 8 ตําบลโนน
สมบูรณ - บานวังหวา หมูที่ 8,11 ตําบลบานแฮด  อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานโนนทนั หมูที่ 8 
ตําบลโนนสมบูรณ - บานวังหวา หมูที่ 8,11 ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 357 เมตร หรือมีพื้นทีล่าด
ยางไมนอยกวา 1,785 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน   
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   - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 671 ลําดบัที่ 2329 

   

    665. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ 10032 บานหนอง
ผือ - บานหัวชาง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ 10032  
บานหนองผือ - บานหัวชาง อําเภอบานไผ จังหวดัขอนแกน  ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 225 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 1,800 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561หนาที่ 203 ลําดบัที่ 599 

      

    666. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหลบุหญาคา หมูที่ 9 
ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 208 อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหลบุหญาคา หมูที่ 
9 ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 169 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 1,325 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561หนาที่ 671 ลําดบัที่ 2330 

      

    667. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานดอนหัน หมูที่ 1 ตําบล
ดอนหัน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานดอนหัน หมูที่ 1 
ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวดัขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 357 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,785 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 671 ลําดบัที่ 2331 

      

 
  

  668. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานดอนแดง หมูที่ 2 ตําบล
ดอนหัน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานดอนแดง หมูที่ 2 
ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 357 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,785 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 762 ลําดับที่ 2332 

      

    669. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานดอนเจริญ หมูที่ 15 ตําบล
ดอนหัน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานดอนเจริญ หมูที่ 
15 ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 357 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,785 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
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   - เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 672 ลําดบัที่ 2333 

   

    670. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานโนนตุน หมูที่ 7 ตําบลดอน
หัน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานโนนตุน หมูที่ 7 
ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวดัขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นทีล่าดยางไมนอยกวา 1,813 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564)หนาที่ 672 ลาํดับที่ 2334 

      

    671. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองโขย หมูที่ 19 ตําบล
ทาพระ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองโขย หมูที่ 19 
ตําบลทาพระ - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวดัขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 369 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,845 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) หนาที ่672 ลําดบัที่ 2335 

      

    672. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหวยเตย หมูที่ 9 ตําบลทา
พระ อําเภอเมือง - ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหวยเตย หมูที่ 9 
ตําบลทาพระ อําเภอเมือง - ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด  จงัหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 369 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,845 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564)หนาที่ 673 ลาํดับที่ 2336 

      

    673. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองแวง หมูที่ 
8,12,17,21 ตําบลทาพระ อําเภอเมือง - ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานหนองแวง หมูที่ 
8,12,17,21 ตําบลทาพระ อําเภอเมือง - ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 310 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 
1,860 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง      
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 673 ลําดับที่ 2337 

      

    674. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานโคกนอย หมูที่ 4 ตําบล
พระลับ  - ทางหลวงชนบท อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานโคกนอย หมูที่ 4 ตําบล
พระลับ  - ทางหลวงชนบท อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 444 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,776 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 673ลําดบัที่ 2338 
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    675. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ 10066 บานลาดนา
เพียง - บานหนองเซียงซยุ – ทางหลวงชนบท    อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ 10066 บาน
ลาดนาเพียง - บานหนองเซียงซุย - ทางหลวงชนบท อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 174 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร 
หรือมพีื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,392 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 673ลําดบัที่ 2339 

      

    676. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานโคกสงู หมูที่ 4 ตําบลบาน
หวา - ถนนเหลานาดี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานโคกสูง หมูที่ 4 
ตําบลบานหวา - ถนนเหลานาดี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 364 เมตร หรือมีพื้นทีล่าดยางไมนอยกวา 1,820 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 674 ลําดบัที่ 2340 

      

    677. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานหนองบัวนอย หมูที ่2 ตําบล
กุดนํ้าใส - ตําบลสะอาด อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 1,949,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานหนองบัวนอย หมูที่ 2 
ตําบลกุดน้ําใส - ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
3,250 ตร.ม. และตดิตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 425 ลําดบัที่ 1421 

      

    678. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานกดุนํ้าใส หมูที่ 1 ตําบลกดุนํ้า
ใส อําเภอนํ้าพอง - ทางหลวง 2109 จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 1,944,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานกุดน้ําใส หมูที่ 1 
ตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้าํพอง - ทางหลวง 2109 จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิ
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 3,250 ตร.ม.และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 425 ลําดบัที่ 1422 
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    679. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานละวา หมูที่ 5 ตําบลเมือง
เพีย อําเภอบานไผ - บานโคกสาํราญ หมูที่ 1 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 2,000,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานละวา หมูที่ 5 ตําบล
เมืองเพีย อําเภอบานไผ - บานโคกสําราญ หมูที่ 1 ตําบลโคกสาํราญ อําเภอ
บานแฮด จงัหวัดขอนแกน   ชวงที ่1 ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 22 เมตร 
มีไหลทางขางละ 0.50 เมตร ชวงที ่2 ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,003 
เมตร มีไหลทางขางละ 0.50 เมตร รวมทั้ง 2 ชวง มีพื้นที่ลาดยางแบบ ไมนอย
กวา 7,175 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 426 ลําดบัที่ 1423 

      

    680.  คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ 10040 บานบอแก 
- บานพระบุ อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 5,724,000  บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ 10040  
บานบอแก - บานพระบ ุอําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง  
6 เมตร ยาว 1,960 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 13,720 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 433 ลําดบัที่ 1450 

      

     681. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 
230 - บานพรสวรรค หมูที่ 13 ตําบลบานเปด อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน 2,000,000  บาท  

      เพื่อจายเปน คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สายแยกทางหลวง
หมายเลข 230 - บานพรสวรรค หมูที่ 13 ตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 741  เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล
ทางกวางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา  5,928 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 435 ลําดบัที่ 1455 

      

     682. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต ขก ถ 10012 (บานดอนโมง - 
บานโนนฆอง) ชวงสามแยกซุมเฉลิมพระเกียรติบานโนนทอง หมูที่ 1 - สามแยก
นกกระยางขาว ตําบลบานผือ - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 ตําบลบานกง 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 1,871,000   บาท  

      เพื่อจายเปน คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต ขก ถ 10012 (บาน
ดอนโมง - บานโนนฆอง) ชวงสามแยกซุมเฉลิมพระเกียรติบานโนนทอง หมูที่ 1 - 
สามแยกนกกระยางขาว ตําบลบานผือ - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 ตําบล
บานกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 
836 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นทีล่าดยางไมนอยกวา 5,016 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 436  ลําดบัที่ 1459 
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    683. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบึงเรือใหญ หมูที่ 10 -   บานโคก
สี หมูที่ 1 ตําบลโคกสี - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2183   อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน  

จํานวน   2,500,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบึงเรือใหญ หมูที่ 10 - 
บานโคกสี หมูที่ 1 ตําบลโคกสี - ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 2183 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 4,320 ตร.ม. พรอมลูกรังกลบไหลทางและตี
เสนผิวจราจร และติดตัง้ปายชื่อโครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 438 ลําดบัที่ 1467 

      

    684. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานแวงนอย หมูที ่1 ตําบลแวง
นอย - บานหนองแวงหวยทราย หมูที่ 2 ตําบลละหานนา  อําเภอแวงนอย 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน   3,000,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานแวงนอย หมูที่ 1 
ตําบลแวงนอย - บานหนองแวงหวยทราย หมูที่ 2 ตําบลละหานนา  อําเภอแวง
นอย จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 959 เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยาง ไมนอยกวา 5,754 ตร.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 438 ลําดบัที่ 1469 

      

    685. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 
229 - บานสงแดง หมูที่ 4 - บานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลนาแพง อําเภอโคก
โพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน   1,998,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล  สายจากทางหลวงแผนดนิ
หมายเลข 229 - บานสงแดง หมูที ่4 - บานโนนสะอาด หมูที ่6 ตําบลนาแพง 
อําเภอโคกโพธิไ์ชย จงัหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,100 
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 6,600 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 439 ลําดบัที่ 1470 

      

     686. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สายบานหนองบัวลอง หมูที่ 8 
ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง – บานโคกสวาง หมูที่ 6 ตําบลสระแกว 
อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน   1,000,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สายบานหนองบัวลอง 
หมูที่ 8 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง – บานโคกสวาง หมูที่ 6 ตําบล
สระแกว อําเภอเปอยนอย จงัหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 
382 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 3,056 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 683 ลําดบัที่ 2372 
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    687. คากอสรางถนนลาดยางแบบแอลฟลทคอนกรีต สายบานหนองสิม หมูที่ 11 
ตําบลโจดหนองแก - บานโคกลาม หมูที่ 4 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน   3,938,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบแอลฟลทคอนกรีต สายบานหนองสิม 
หมูที่ 11 ตําบลโจดหนองแก - บานโคกลาม หมูที่ 4 ตําบลโสกนกเตน็  อําเภอ
พล จงัหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 720 เมตร ไหลทางขาง
ละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 5,760 ตร.ม. และติดตัง้ปายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 534 ลําดบัที่ 1829 

      

    688. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ 10061 บานมวง - 
บานสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   2,105,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ 10061 บาน
มวง - บานสาวะถี อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 646 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 5,168 
ตร.ม. และติดตั้งปายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 455 ลําดบัที่ 1524 

      

    689. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานเนินทอง หมูที่ 15 ตําบล
บานคอ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน   1,260,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานเนนิทอง หมูที่ 15 
ตําบลบานคอ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 440 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นทีล่าดยางไมนอยกวา 3,080 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561  หนาที ่674 ลําดบัที่ 2341 

      

    690. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ 10009 สายบาน
หนองแก - บานนาชุมแสง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ 10009 สาย
บานหนองแก - บานนาชุมแสง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน    ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 174 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไมนอยกวา 1,392 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 674 ลําดบัที่ 2342 
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    691. คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานผือ หมูที ่1,2 ตําบลพระลับ - 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน     499,000   บาท  

      เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต บานผือ หมูที่ 1,2 ตําบลพระ
ลับ -  ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนขนาด
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 170 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม
นอยกวา 1,360 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่
1 ประจาํป 2561 หนาที่ 674 ลําดบัที่ 2343 

      

  692. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานสําโรง หมูที่ 12 ตําบลบานขาม 
อําเภอนํ้าพอง - บานกดุทิง หมูที่ 4 ตําบลบานโนน อําเภอซําสงู จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน  482,000  บาท  

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานสาํโรง หมูที่ 12 ตําบลบาน
ขาม อําเภอน้ําพอง - บานกุดทงิ หมูที่ 4 ตําบลบานโนน อําเภอ ซําสงู จงัหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 186 เมตร มไีหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นทีล่าด
ยางไมนอยกวา 1,488   ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่
1 ประจาํป 2561 หนาที่ 679 ลําดบัที่ 2358 

      

  693. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหวยโจด หมูที่ 3 ตําบล
หวยโจด อําเภอกระนวน - บานคอกคี หมูที่ 10 ตําบลบัวใหญ อําเภอนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน  484,000  บาท  

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหวยโจด หมูที ่3  ตาํบลหวย
โจด อําเภอกระนวน - บานคอกคี หมูที่ 10 ตําบลบวัใหญ อําเภอน้าํพอง จงัหวัด
ขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 180 เมตร มไีหลทางขางละ 1 เมตร หรือมี
พื้นทีล่าดยางไมนอยกวา 1,440   ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจงัหวดัขอนแกน                                                                    - 
เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที ่1 
ประจาํป 2561 หนาที่ 679 ลาํดบัที่ 2359 

      

  694. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานกุดทิง หมูที่ 4, บานโนน หมูที่ 1 
ตําบลบานโนน อําเภอซําสงู - ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน  

จํานวน  489,000  บาท  

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานกุดทิง หมูที่ 4, บานโนน หมู
ที่ 1 ตําบลบานโนน อําเภอซาํสงู – ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 190 เมตร    มไีหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นทีล่าด
ยางไมนอยกวา 1,520 ตร.ม. และตีเสนผวิจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่
1 ประจาํป 2561 หนาที่ 679 ลําดบัที่ 2360 

      

  695. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนน หมูที่ 1 ตําบลบานโนน - ตําบล
คูคํา อําเภอซําสงู จังหวัดขอนแกน  

จํานวน  486,000  บาท  

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนน หมูที ่1 ตําบลบานโนน - 
ตําบลคูคํา อําเภอซาํสงู จงัหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 189 เมตร มี
ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นทีล่าดยางไมนอยกวา 1,512 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวดัขอนแกน  
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- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง      
ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที่ 680 ลาํดับที่ 2361 

  696. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองบัวนอย หมูที่ 6 ตําบลหนอง
ตูม - ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน  489,000  บาท  

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซลี สายบานหนองบวันอย หมูที่ 6 ตําบล
หนองตมู - ตาํบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 
200 เมตร มไีหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นทีล่าดยางไมนอยกวา 1,600 ตร.ม. และตี
เสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่
1 ประจาํป 2561 หนาที่ 680 ลําดบัที่ 2362 

      

  697. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานคูคลอง หมูที่ 7 ตําบลคูคํา - ตําบล
กระนวน อําเภอซาํสงู จงัหวัดขอนแกน  

จํานวน  489,000  บาท  

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซลี สายบานคูคลอง หมูที ่7 ตําบลคูคํา - 
ตําบลกระนวน อําเภอซาํสูง จังหวดัขอนแกน    ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 190 
เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นทีล่าดยางไมนอยกวา 1,520 ตร.ม. และตีเสน
ผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่
1 ประจาํป 2561หนาที่ 680  ลําดบัที่ 2363 

      

  698. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานคูคํา หมูที่ 2 ตําบลคูคํา - ตําบล
บานโนน อําเภอซําสูง จงัหวัดขอนแกน  

จํานวน  481,000  บาท  

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซลี สายบานคูคํา หมูที่ 2 ตําบลคูคํา - 
ตําบลบานโนน อําเภอซาํสงู จงัหวัดขอนแกน    ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 187 
เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นทีล่าดยางไมนอยกวา 1,496 ตร.ม. และตีเสน
ผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดัขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่
1 ประจาํป 2561หนาที่ 681 ลําดบัที ่2364 

      

  699. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานกุดทิง หมูที่ 4   ตําบลบานโนน 
อําเภอซําสงู - ตําบลหนองตูม อําเภอมือง จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน  484,000  บาท  

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซลี สายบานกุดทิง หมูที่ 4 ตําบลบาน
โนน อําเภอซาํสงู - ตําบลหนองตูม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 188 เมตร มไีหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นทีล่าดยางไมนอยกวา 1,504 
ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่
1 ประจาํป 2561 หนาที ่681 ลําดบัที่  2365 

      

  700. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานสําโรง หมูที่ 12 ตําบลบานขาม 
อําเภอนํ้าพอง - ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน  482,000  บาท  

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซลี สายบานสาํโรง  หมูที่ 12 ตําบลบาน
ขาม อําเภอน้ําพอง - ตําบลคูคํา อําเภอซําสงู    จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 186 เมตร มไีหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นทีล่าดยางไมนอยกวา 1,488 ตร.
ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง  
ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่681 ลาํดับที่ 2366  
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  701. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานคํามวม หมูที่ 11  ตําบลบัวใหญ 
อําเภอนํ้าพอง - ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน  480,000  บาท  

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานคํามวม หมูที ่11 ตําบลบวั
ใหญ อําเภอน้ําพอง - ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 185 เมตร มไีหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพืน้ทีล่าดยางไมนอยกวา 
1,480 ตร.ม. และตีเสนผวิจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวดั
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง 
 ฉบบัที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่682 ลาํดบัที่ 2367  

      

  702. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานดงเย็น หมูที่ 12 ตําบลบัวใหญ - 
ตําบลบานขาม อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน  482,000   บาท  

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานดงเย็น  หมูที ่12 ตําบลบวั
ใหญ - ตําบลบานขาม อําเภอน้าํพอง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 186 เมตร มไีหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 1,488 ตร.ม. 
และตีเสนผวิจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง  
ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที่ 682 ลาํดับที่ 2368 

      

  703. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานขนวน หมูที่ 1  ตําบลขนวน  
อําเภอหนองนาคํา - ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน  423,000   บาท  

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานขนวน หมูที่ 1 ตําบลขนวน 
อําเภอหนองนาคํา - ตําบลดนิดาํ อําเภอภูเวียง จังหวดัขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 180 เมตร มไีหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นทีล่าดยางไมนอยกวา 1,440 
ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง  
ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที่ 682 ลาํดับที่ 2369 

      

  704. คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองนาคํา หมูที่ 2 ตําบลบานโคก 
- ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน  400,000   บาท  

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองนาคํา หมูที่ 2 ตําบล
บานโคก - ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน   ขนาดผวิจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 170 เมตร มไีหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพื้นทีล่าดยางไมนอยกวา 1,360  
ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัด
ขอนแกน    
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเตมิและเปลีย่นแปลง  
ฉบบัที่ 1 ประจาํป 2561 หนาที ่683 ลาํดับที่ 2370 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
อําเภอ เมืองขอนแกนจังหวัดขอนแกน 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 77,480,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 

 
แผนงานการเกษตร 

 
งานสงเสริมการเกษตร รวม 10,100,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 10,100,000 บาท 

  
คาใชสอย รวม 10,100,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ   

 

   
1. คาใชจายโครงการ 1 อําเภอ 1 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 700,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ 1 อําเภอ 1 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดขอนแกน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาท่ีพัก คาอาหาร  
อาหารวางและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ ฯลฯ ตามรายละเอียด
โครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ.2546 เรื่อง กําหนด
อํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัด 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 408 
ลําดับท่ี 6 (กองแผน) 

     

   
2. คาใชจายในการสงเสริมการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 9,400,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจ 
พอเพียงจังหวัดขอนแกน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาท่ีพัก คาอาหาร 
อาหารวางและเครื่องด่ืม คายานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  ตาม
รายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 409 
ลําดับท่ี 8 (กองแผนฯ) 
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งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม 67,380,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 2,000,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 2,000,000 บาท 

   
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ    

   
1. คาใชจายโครงการบูรณาการความรวมมือภาครัฐ เอกชนชุมชนทองถิ่น
เพ่ือการอนรุักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 300,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบูรณาการความรวมมือภาครัฐเอกชน
ชุมชนทองถ่ินเพ่ือการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดขอนแกน โดยมีคาใชจาย เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน 
และอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาตอบแทนวิทยากร 
คาตกแตงสถานท่ี คายานพาหนะ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 467 ลําดับ 
ท่ี 182 ( กองแผนฯ ) 

     

   
2. คาใชจายโครงการสงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจาก   
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี

จํานวน 400,000  บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมี 
คาใชจาย เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาตกแตงสถานท่ี คายานพาหนะ ฯลฯ 
ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 468 ลําดับท่ี 
183 (กองแผนฯ) 

     

   
3. คาใชจายโครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตนน้ําและฝาย   
หินท้ิงแบบประชาอาสา (Check Dam) 

จํานวน 1,300,000 บาท 

   

 เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางฝายเสริมสรางระบบนิเวศนตนน้ํา
และฝายหินท้ิงแบบประชาอาสา (Check Dam) โดยมีคาใชจาย เชน     
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
ค าสมนาคุณวิทยากร ค าตกแต งสถานท่ี  ค ายานพาหนะ ฯลฯ              
ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาท่ี 465 ลําดับ  
ท่ี 176 (กองแผนฯ) 
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งบลงทุน รวม 65,380,000 บาท 

 คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 65,380,000 บาท 

 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รวม 65,380,000 บาท 

    1. คาขุดลอกลําหวยยาง ชวงบานหนองบัวลอง หมูที่ 8 ตําบลดอนดู 
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน - เขตอําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยยางชวงบานหนองบัวลอง หมูที่ 8 ตําบลดอนดู 
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน - เขตอําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย
ขนาดลําหวยกวาง 20 เมตร ยาว 660 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให
ลึกจากเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 13,117 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้ง 2 ขาง พรอมเกลี่ย
ตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 853 ลําดบัที่ 411 (กองแผนฯ) 

      

    2. คาขุดลอกหนองทําเล ชวงบานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลดอนดู - 
   เขตตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนองทําเลชวงบานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลดอนดู - 
เขตตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดหนองกวาง 20 เมตร 
ยาว 230 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 2.50 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,040 ลบ.ม.    
โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้ง 2 ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย         
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 853 ลําดบัที่ 412 (กองแผนฯ) 

      

    3. คาขุดลอกลําหวยโปงแดง ชวงบานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลดอนดู -  
   เขตตําบลหนองไผลอม อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยโปงแดงชวงบานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลดอนดู - 
เขตตําบลหนองไผลอม อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดลําหวย
กวาง 15 เมตร ยาว 538 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 
2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,113 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดข้ึนไปทําคันดินขางลําหวยทั้ง 2 ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 854 ลําดบัที่ 413 (กองแผนฯ) 
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    4. คาขุดลอกลําหวยนานาชาติ ชวงบานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลดอนดู -  
   เขตตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยนานาชาติชวงบานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบล
ดอนดู -เขตตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดลําหวย
กวาง 15 เมตร ยาว 728 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย
2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,104 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้ง 2 ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 854 ลําดบัที่ 414 (กองแผนฯ) 

      

    5. คาขุดลอกลําหวยหนองเปลง ชวงบานหนองเปลง หมูที่ 3 ตําบลตะกั่วปา    
   อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน - เขตอําเภอบานใหมไชยพจน 
   จังหวัดบุรีรัมย 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหนองเปลงชวงบานหนองเปลง หมูที่ 3 ตําบล
ตะก่ัวปา อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน - เขตอําเภอบานใหมไชยพจน 
จังหวัดบุรีรัมย ขนาดลําหวยกวาง 20 เมตร ยาว 660 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 
เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,117 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้ง 2 ขาง 
พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 855 ลําดบัที่ 415 (กองแผนฯ) 

      

    6. คาขุดลอกลําหวยกระดิ่ง (ตอนกลาง) ชวงบานหนองชุมพล หมูที่ 8  
   ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง - เขตติดตอตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย 
  จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยกระดิ่ง (ตอนกลาง) ชวงบานหนองชุมพล หมูที่ 8 
ตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง - เขตติดตอตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย 
จังหวัดขอนแกน ขนาดลําหวยกวาง 18 เมตร ยาว 777 เมตรลึกเดิมเฉลี่ย 
1.50 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกกวา 13,111 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้ง 2 ขาง 
พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 855 ลําดบัที่ 416 (กองแผนฯ) 

      

       



             ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

แผนงานการเกษตร 

386 

     7. คาขุดลอกลําหวยโนนตาล ชวงบานโนนตาล หมูที่ 9 ตําบลตะกั่วปา - 
   เขตตําบลหนองไผลอม อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยโนนตาลชวงบานโนนตาล หมูที่ 9 ตําบลตะก่ัวปา - 
เขตตําบลหนองไผลอม อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดลําหวย
กวาง 20 เมตร ยาว 660 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย
1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,117 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้ง 2 ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้ง 
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 856 ลําดบัที่ 417 (กองแผนฯ) 

      

    8. คาขุดลอกลําหวยโคกภูดิน ชวงบานหัวหนองแวง หมูที่ 7 ตําบลดอนดู -   
   เขตตําบลหนองไผลอม อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยโคกภูดินชวงบานหัวหนองแวง หมูที่ 7 ตําบลดอนดู 
- เขตตําบลหนองไผลอม อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดลําหวย
กวาง 15 เมตร ยาว 728 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 
2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,104 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้ง 2 ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอยและติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 856 ลําดับที่ 418 (กองแผนฯ) 

      

    9. คาขุดลอกหนองปาชานอย บานงิ้ว หมูที่ 19 ตําบลสาวะถี - เขตตําบลแดงใหญ   
   อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      475,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนองปาชานอยบานงิ้ว หมูที่ 19 ตําบลสาวะถี - เขตตําบล 
แดงใหญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดความยาวคันโดยรอบ 380 เมตร 
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 9,624 ลบ.ม. โดยนําดินบางสวนไปทําคันดินรอบ
หนอง ปริมาตรดินไมนอยกวา 2,359 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 
และดินขุดขนยาย ปริมาตรไมนอยกวา 7,265 ลบ.ม. และเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 
พรอมติดตั้งปายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 791 ลําดบัที่ 228 (กองแผนฯ) 
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    10. คาขุดลอกลําหวยฉายหนัง บานโคกปากุง หมูที่ 1 ตําบลสีชมพู - 
    ตําบลบริบูรณ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยฉายหนังบานโคกปากุง หมูที่ 1 ตําบลสีชมพู - 
ตําบลบริบูรณ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 14 เมตร ยาว 968 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,460 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดทําเปนคันดินสองขาง 
พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนา 785 ลําดบัที่ 207 (กองแผนฯ) 

      

    11. คาขุดลอกหนาฝายลําหวยทุงบอ ชวงบานหนองแวงตอตั้ง หมูที่ 4 ตําบลคึมชาด   
   - เขตตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนาฝายลําหวยทุงบอชวงบานหนองแวงตอตั้ง หมูที่ 4 
ตําบลคึมชาด - เขตตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดหนา
ฝายกวาง 20 เมตรยาว 525 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 
2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,125 ลบ.ม.  
โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้ง 2 ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปาย
ชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนา 857 ลําดับที่ 419 (กองแผนฯ) 

      

    12. คาขุดลอกหนาฝายลําหวยทุงบอ ชวงบานหนองชุมพล หมูที่ 8 ตําบลคึมชาด – 
     เขตตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนาฝายลําหวยทุงบอชวงบานหนองชุมพล หมูที่ 8 ตําบลคึมชาด 
- เขตตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดหนาฝายกวาง  
20 เมตร ยาว 525 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 2 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,125 ลบ.ม. โดยนําดิน
ที่ขุดไปทําคันดินทั้ง 2 ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อ
โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนา 857 ลําดับที่ 420 (กองแผนฯ) 

      

    13. คาขุดลอกหนาฝายลําหวยเสือเตน ชวงบานหนองดู หมูที่ 9 ตําบลดงเค็ง - 
     เขตตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

     เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนาฝายลําหวยเสือเตนชวงบานหนองดู หมูที่ 9 ตําบลดงเค็ง 
- เขตตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดหนาฝาย
กวาง 20 เมตรยาว 744 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,113 ลบ.ม. โดยนําดนิที่
ขุดไปทําคันดิน ทั้ง 2 ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนา 858 ลําดับที่ 421 (กองแผนฯ) 
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    14. คาขุดลอกลําหวยหมากหมูบ ชวงบานสําโรงเหนือ หมูที่ 6 ตําบลสําโรง - 
    เขตตําบลวังหิน อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      442,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหมากหมูบชวงบานสําโรงเหนือ หมูที่ 6 ตําบลสําโรง -
เขตตําบลวังหิน อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดลําหวยกวาง 20 เมตร
ยาว 350 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 11,593 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป
ทําคันดินขาง 2 ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนา 858 ลําดับที่ 422 (กองแผนฯ) 

      

    15. คาขุดลอกลําหวยอีสานเขียว ชวงบานหนองทุม หมูที่ 3 ตําบลดอนดั่ง - 
    เขตตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยอีสานเขียวชวงบานหนองทุม หมูที่ 3 ตําบลดอนดั่ง 
-เขตตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดลําหวย
กวาง 20 เมตรยาว 744 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตรขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย
1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,113 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้ง 2 ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนา 859 ลําดบัที่ 423 (กองแผนฯ) 

      

    16. คาขุดลอกลําหวยกุดโด ชวงบานโนนแต หมูที่ 5 ตําบลโนนธาตุ อําเภอ   
    หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน - อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยกุดโด ชวงบานโนนแต หมูที่ 5 ตําบลโนนธาต ุ     
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน - อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดลําหวยกวาง 20 เมตร ยาว 525 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดใหลึก
จากเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 13,125 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้ง 2 ขาง พรอมเกลี่ย
ตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561หนา 859 ลําดบัที่ 424 (กองแผนฯ) 

      

    17. คาขุดลอกลําหวยมะเฟอง ชวงบานโคกลาม หมูที่ 6 ตําบลหนองสองหอง - 
   เขตตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยมะเฟองชวงบานโคกลาม หมูที่ 6 ตําบลหนองสองหอง 
-เขตตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดลําหวยกวาง 20 เมตร
ยาว 744 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,113 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป
ทําคันดินทั้ง 2 ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนา 860 ลําดับที่ 425 (กองแผนฯ) 
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    18. คาขุดลอกลําหวยลําดวน ชวงบานกุดรัง หมูที่ 9 ตําบลหนองสองหอง -  
   เขตเทศบาลตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยลําดวนชวงบานกุดรัง หมูที่ 9 ตําบลหนองสองหอง - 
เขตเทศบาลตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดลํา
หวยกวาง 16 เมตร ยาว 945 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย
1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,111 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้ง 2 ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปาย
ชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนา 860 ลําดับที่ 426 (กองแผนฯ) 

      

    19. คาขุดลอกลําหวยวังเหลี่ยม ชวงบานกุดรัง หมูที่ 9 ตําบลหนองสองหอง -  
   เขตเทศบาลตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลาํหวยวังเหลี่ยมชวงบานกุดรัง หมูที่ 9 ตําบลหนองสองหอง  
เขตเทศบาลตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดลําหวยกวาง 15 เมตรยาว 771 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดใหลึกจาก
เดิมเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,107 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้ง 2 ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนา 861 ลําดบัที่ 427 (กองแผนฯ) 

      

    20. คาขุดลอกลําหวยหินลาด (ตอนกลาง) ชวงบานนาดี หมูที่ 8 ตําบลสําโรง      
   - เขตตําบลวังหิน อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหินลาด(ตอนกลาง) ชวงบานนาดี หมูที่ 8 ตําบล
สําโรง - เขตตําบลวังหิน อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดลําหวย
กวาง 18 เมตร ยาว 777 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 
1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,111 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้ง 2 ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้ง 
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนา 861 ลําดบัที่ 428 (กองแผนฯ) 

      

    21. คาขุดลอกลําหวยหินลาด (ตอนลาง) ชวงบานนาดี หมูที่ 8 ตําบลสําโรง - 
   เขตตําบลวังหิน อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหินลาด (ตอนลาง) ชวงบานนาดี หมูที่ 8 ตําบล
สําโรง - เขตตําบลวังหิน อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดลําหวย
กวาง 18 เมตรยาว 777 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตรขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย
1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,111 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้ง 2 ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนา 862 ลําดบัที่ 429 (กองแผนฯ) 
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    22. คาขุดลอกลําหวยอีเฒา (ตอนกลาง) ชวงบานไทยเจริญ หมูที่ 16  
    ตําบลหนองสองหอง - เขตตําบลหนองไผลอม อําเภอหนองสองหอง    
    จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยอีเฒา (ตอนกลาง) ชวงบานไทยเจริญ หมูที่ 16 
ตําบลหนองสองหอง - เขตตําบลหนองไผลอม อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดลําหวยกวาง 15 เมตร ยาว 771 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตรขุดใหลึกจาก
เดิมเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,107 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้ง 2 ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนา 862 ลําดบัที่ 430 (กองแผนฯ) 

      

    23. คาขุดลอกลําหวยอีเฒา (ตอนลาง) ชวงบานไทยเจริญ หมูที่ 16 
     ตําบลหนองสองหอง -เขตเทศบาลตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง  
     จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยอีเฒา (ตอนลาง) ชวงบานไทยเจริญ หมูที่ 13
ตําบลหนองสองหอง -เขตเทศบาลตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดลําหวยกวาง 18 เมตร ยาว 896 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย    
2 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,104 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดิน 2 ขาง
พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนา 863  ลําดบัที่ 431 (กองแผนฯ) 

      

    24. คาขุดลอกลําหวยวังไมแดง (ตอนลาง) ชวงบานวังคูณ หมูที่ 4 ตําบล 
     หนองเม็ก - เขตตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยวังไมแดง(ตอนลาง) ชวงบานวังคูณ หมูที่ 4 
ตําบลหนองเม็ก - เขตตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดลําหวยกวาง 15 เมตรยาว 771 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดใหลึกจาก
เดิมเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
13,107 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้ง 2 ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงให
เรียบรอยและติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนา 863 ลําดบัที่ 432 (กองแผนฯ) 
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    25. คาขุดลอกลําหวยลําดวน ชวงบานคึมชาด หมูที่ 1 ตําบลคึมชาด 
   อําเภอหนองสองหอง - เขตอําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยลําดวนชวงบานคึมชาด หมูที่ 1 ตําบลคึมชาด 
อําเภอหนองสองหอง - เขตอําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน ขนาดลําหวยกวาง 
18 เมตร ยาว 777 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,111 ลบ.ม. โดยนํา
ดินที่ขุดไปทําคันดินขาง 2 ขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอยและติดตั้งปาย
ชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนา 864  ลําดบัที่ 433 (กองแผนฯ) 

      

    26. คาขุดลอกลําหวยกระดิ่ง ชวงบานชาดใหญ หมูที่ 3 ตําบลคึมชาด -  
  เขตตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยกระดิ่งชวงบานชาดใหญ หมูที่ 3 ตําบลคึมชาด - 
เขตตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดลําหวยกวาง 
18 เมตร ยาว 777 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 1.50  
เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,111 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้ง 2 ขางพรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนา  864 ลําดบัที่ 434 (กองแผนฯ) 

      

    27. คาขุดลอกลําหวยนาแค ชวงบานหวยละเลิง หมูที่ 6 ตําบลดงเด็ง -   
   เขตตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      195,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยนาแคชวงบานหวยละเลิง หมูที่ 6 ตําบลดงเด็ง -
เขตตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดลําหวย
กวาง 12 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดใหลึกจากเดิม
เฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
5,062 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้ง 2 ขางพรอมเกลี่ยตกแตงให
เรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ 
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนา 865 ลําดบัที่ 435 (กองแผนฯ) 

      

    28. คาขุดสระนํ้าขนาดเล็กในเขตอําเภอพล จังหวัดขอนแกน จํานวน      495,000  บาท 
      เพื่อจายเปนคาขุดสระน้ําขนาดเล็กในเขตอําเภอพลจังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 

15 เมตร ยาว 30.50 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1 โดยนําดินที่ขุดข้ึนมาทํา
คันคูโดยรอบ จํานวน 19 บอ และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 823 ลําดบัที่ 337 (กองแผนฯ) 
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    29. คาขุดลอกลําหวยหนองตะไก ชวงบานคูขาด หมูที่ 2 ตําบลโคกสงา- 
   บานทุงนอย หมูที่ 4 ตําบลลอมคอม อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหนองตะไกชวงบานคูขาด หมูที่ 2 ตําบลโคกสงา 
- บานทุงนอย หมูที่ 4 ตําบลลอมคอมอําเภอพล จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 
15 เมตร ยาว 1,000 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 13,290 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย
ตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 818 ลําดบัที่ 319 (กองแผนฯ) 

      

    30. คาขุดลอกลําหวยโจด ชวงบานโสกขามนอย หมูที่ 7 ตําบลโสกนกเต็น -  
     ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      233,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยโจดชวงบานโสกขามนอย หมูที่ 7 ตําบลโสกนกเต็น 
- ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 16 เมตร ยาว 
350 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 6,150 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 818 ลําดบัที่ 320 (กองแผนฯ) 

      

    31. คาขุดลอกลําหวยขามเรียน บานขามเรียน หมูที่ 12 ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ     
    - บานเปอยใหญ หมูที่ 1 ตําบลเปอยใหญ อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยขามเรียนบานขามเรียน หมูที่ 12 ตําบลเมืองเพีย 
อําเภอบานไผ - บานเปอยใหญ หมูที่ 1 ตําบลเปอยใหญ อําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 16 เมตร ยาว 650 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.12 เมตร 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.10 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.22 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 13,130 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําเปนคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย 
ตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนา 823 ลําดบัที่ 335 (กองแผนฯ) 

      

    32. คาขุดลอกลําหวยบา บานดูใหญ หมูที่ 4 ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ -  
     บานโนนแดงนอย หมูที่ 2 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยบาบานดูใหญ หมูที่ 4 ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ 
- บานโนนแดงนอย หมูที่ 2 ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 650 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.02 เมตร ขุดลึกลงไปอีก
เฉลี่ย 1.98 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,130 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําเปนคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 
และติดตั้งปายชื่อโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน 
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนา 823 ลําดบัที่ 336 (กองแผนฯ) 
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    33. คาขุดลอกลําหวยทรายขาว บานวังมน หมูที่ 2 ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู      
  จังหวัดขอนแกน - บานโนนขา หมูที่ 7 ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง    
  จังหวัดหนองบัวลําภู 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยทรายขาว บานวังมน หมูที่ 2 ตําบลสีชมพูอําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแกน - บานโนนขา หมูที่ 7 ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัด 
หนองบัวลําภู ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 760 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.65 เมตร 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.63 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.28 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 13,100ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําเปนคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย 
ตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 825 ลําดบัที่ 343 (กองแผนฯ) 

      

    34. คาขุดลอกลําหวยทรายขาว บานสีชมพู หมูที่ 4 ตําบลสีชมพู – บานปาก   
  หวยฝาง หมูที่ 3 ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      498,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยทรายขาว บานสีชมพู หมูที่ 4 ตําบลสีชมพู -
บานปากหวยฝาง หมูที่ 3 ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาด
กวาง 15 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.68 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย
1.81 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.49 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,080 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําเปนคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 825  ลําดบัที่ 344 (กองแผนฯ) 

      

    35. คาขุดลอกลําหวยฉายหนัง บานหนองตาไก หมูที่ 5 ตําบลสีชมพู อําเภอ    
  สีชมพู จังหวัดขอนแกน - บานแก หมูที่ 6 ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง    
  จังหวัดหนองบัวลําภู 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยฉายหนัง บานหนองตาไก หมูที่ 5 ตําบลสีชมพู
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน - บานแก หมูที่ 6 ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลําภู ขนาดกวาง 14 เมตร ยาว 1,070 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 
1.55 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.88 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.43 เมตรหรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,100 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําเปนคันดินทั้ง
สองขางพรอมเกลี่ยตกแตงให เ รียบรอย และติดตั้ งป ายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  825 ลําดบัที่ 345 (กองแผนฯ) 
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    36. คาขุดลอกลําหวยนอย บานหวยสายหนัง หมูที่ 6 ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู 
  จังหวัดขอนแกน - บานแก หมูที่ 6 ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัด 
  หนองบัวลําภู 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยนอย บานหวยสายหนัง หมูที่ 6 ตําบลสีชมพู 
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน - บานแก หมูที่ 6 ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลําภู ขนาดกวาง 10 เมตร ยาว 1,325เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.25 เมตร 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.98 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.23 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 13,100 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําเปนคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย 
ตกแตงใหเรียบรอยและติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 826  ลําดบัที่ 346 (กองแผนฯ) 

      

    37. คาขุดลอกลําหวยบุงโคก บานโคกเจริญ หมูที่ 14 ตําบลศรีสุข - บานบุงเมน    
  หมูที่ 2 ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยบุงโคก บานโคกเจริญ หมูที่ 14 ตําบลศรีสุข - 
บานบุงเมน หมูที่ 2 ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 
14 เมตร ยาว 1,030 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.58 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.07 
เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.65 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,100 ลบ.ม. 
โดยนําดนิที่ขุดไปทําเปนคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอยและ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 826  ลําดบัที่ 347 (กองแผนฯ) 

      

    38. คาขุดลอกลําหวยฉายหนัง บานโนนทองหลาง หมูที่ 7 ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู     
  จังหวัดขอนแกน - บานแก หมูที่ 6 ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง    
  จังหวัดหนองบัวลําภู 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยฉายหนัง บานโนนทองหลาง หมูที่ 7 ตําบลสีชมพู 
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน - บานแก หมูที่ 6 ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลําภู ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 1,012 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.61 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.11 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 13,100 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําเปนคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย 
ตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 826  ลําดบัที่ 348 (กองแผนฯ) 
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    39. คาขุดลอกลําหวยหลัว บานสีชมพู หมูที่ 4 ตําบลสีชมพูอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน -   
  บานแก หมูที่ 6 ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อคาขุดลอกลําหวยหลัว บานสีชมพู หมูที่ 4 ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแกน - บานแก หมูที่  6 ตํ าบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง จั งหวัด
หนองบัวลําภู ขนาดกวาง 16 เมตร ยาว 920 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.72 เมตร      
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.74 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.46 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด    
ไมนอยกวา 13,100 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําเปนคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ย
ตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  826 ลําดับที่ 349 (กองแผนฯ) 

      

    40. คาขุดลอกลําหวยโกธา บานนายม หมูที่ 5 ตําบลวังเพ่ิม - บานสีชมพู หมูที่ 4   
   ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยโกธา บานนายม หมูที่ 5 ตําบลวังเพิ่ม - บานสีชมพู 
หมูที่ 4 ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 16 เมตร ยาว 
910 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.75 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.79 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 
3.54 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,100 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทํา
เปนคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  827 ลําดับที่ 350 (กองแผนฯ) 

      

   41. คาขุดลอกลําหวยบง ตอนลาง (กุดยาสวย) บานโนนอุดม หมูที ่11 ตําบลศรีสุข     
   - บานหาดสวรรค หมูที่ 13 ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยบงตอนลาง (กุดยาสวย) บานโนนอุดม หมูที่ 11 
ตําบลศรีสุข - บานหาดสวรรค หมูที่ 13 ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแกน ขนาดกวาง 13 เมตร ยาว 1,145 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.46 เมตร ขุดลึก
ลงไปอีกเฉลี่ย 2.10 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.56 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 13,100 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําเปนคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตง
ใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 827  ลําดับที่ 351 (กองแผนฯ) 

      

    42. คาขุดลอกลําหวยหลัว บานทาชาง หมูที่ 14 ตําบลวังเพ่ิม – บานนาอุดม  
   หมูที่ 4 ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหลัว บานทาชาง หมูที่ 14 ตําบลวังเพิ่ม - บานนาอุดม 
หมูที่ 4 ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 16 เมตร ยาว 895 
เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.73 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.82 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.55 
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,100 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําเปน
คันดินทั้งสองขางพรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 827  ลําดับที่ 352 (กองแผนฯ) 

      



             ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

แผนงานการเกษตร 
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    43. คาขุดลอกลําหวยหลัว บานทาชาง หมูที่ 14 ตําบลวังเพ่ิม - บานสีชมพู  
   หมูที่ 4 ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      498,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหลัว บานทาชาง หมูที่ 14 ตําบลวังเพิ่ม - บานสีชมพ ู
หมูที่ 4 ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 16 เมตร ยาว 
885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.66 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.78 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 
3.44 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,080 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทํา
เปนคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 827  ลําดับที่ 353 (กองแผนฯ) 

      

    44. คาขุดลอกลําหวยรองลิ้นคา บานลอมไผ หมูที่ 2 ตําบลศรีสุข - บานบุงเมน    
   หมูที่ 2 ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยรองลิ้นคา บานลอมไผ หมูที่ 2 ตําบลศรีสุข - 
บานบุงเมน หมูที่ 2 ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 
14 เมตร ยาว 1,095 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.57 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.84 
เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.41 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,100 ลบ.ม.
โดยนําดินที่ขุดไปทําเปนคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอยและ
ติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  828 ลําดับที่ 354 (กองแผนฯ) 

      

    45. คาขุดลอกลําหวยโสกรังตอนลาง บานโสกรัง หมูที่ 3 ตําบลศรีสุข –  
   บานบุงเมน หมูที่ 2 ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยโสกรัง ตอนลาง บานโสกรัง หมูที่ 3 ตําบลศรีสุข 
- บานบุงเมน หมูที่ 2 ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 
14 เมตร ยาว 1,120 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.54 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.73 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 3.27 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,100 ลบ.ม. โดยนําดิน 
ที่ขุดไปทําเปนคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปาย
ชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวดัขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  828 ลําดับที่ 355 (กองแผนฯ) 

      

    46. คาขุดลอกลําหวยบง ตอนบน บานโคกมวง หมูที่ 10 ตําบลศรีสุข - 
   บานเบ็ญจวัลย หมูที่ 9 ตําบลบานใหม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยบง ตอนบน บานโคกมวง หมูที่ 10 ตําบลศรีสุข -
บานเบ็ญจวัลย หมูที่ 9 ตําบลบานใหม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาด
กวาง 14 เมตร ยาว 1,090 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.62 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
1.93 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.55 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,100 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําเปนคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 828  ลําดับที่ 356 (กองแผนฯ) 

      



                       ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

แผนงานการเกษตร 
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    47. คาขุดลอกลําหวยบุงเมน บานบุงเมน หมูที่ 2 ตําบลวังเพ่ิม - บานวังมน    
   หมูที่ 2 ตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยบุงเมน บานบุงเมน หมูที่ 2 ตําบลวังเพิ่ม - บานวังมน 
หมูที่ 2 ตําบลศรีสุข อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 13 เมตร ยาว 
1,290 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.53 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.78 เมตร รวมลึก
เฉลี่ย 3.31 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,100ลบ.ม. โดยนําดินที่
ขุดไปทําเปนคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปาย
ชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 828 ลําดบัที่ 357 (กองแผนฯ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

      

    48. คาขุดลอกลําหวยโสกหาด ตอนบน บานโสกหาด หมูที่ 9 ตําบลวังเพ่ิม –    
   บานนาอุดม หมูที่ 4 ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยโสกหาด ตอนบน บานโสกหาด หมูที่ 9 ตําบลวังเพิ่ม 
- บานนาอุดม หมูที่ 4 ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาด
กวาง 14 เมตร ยาว 1,030 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.51 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
1.95 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.46 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,100 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําเปนคันดินทั้งสองขางพรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  829 ลําดับที่ 358 (กองแผนฯ) 

      

    49. คาขุดลอกลําหวยรองกลาง บานโคกไมงาม หมูที่ 1 ตําบลศรีสุข - 
   บานโสกหาด หมูที่ 9 ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยรองกลาง บานโคกไมงาม หมูที่ 1 ตําบลศรีสุข -
บานโสกหาด หมูที่ 9 ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 
14 เมตร ยาว 1,070 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.58 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.94 
เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.52 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,100 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําเปนคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  829 ลําดับที่ 359 (กองแผนฯ) 

      

    50. คาขุดคลองสงนํ้าสูแหลงเกษตรจากลําหวยสองคอนสูอางเก็บนํ้าสํารอง  
     บานรัตนะ หมูที่ 2 ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดคลองสงน้ําสูแหลงเกษตรจากลําหวยสองคอนสูอางเก็บน้ํา
สํารองบานรัตนะ หมูที่ 2 ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน
ขนาดกวาง 11 เมตร ยาว 740 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,140 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําเปนคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงให
เรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 823 ลําดับที่ 338 (กองแผนฯ) 
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    51. คาขุดลอกหนองสาธารณะ บานหนองแซง หมูที่ 7 ตําบลโนนทอง 
     อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      302,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนองสาธารณะบานหนองแซง หมูที่ 7 ตําบลโนนทอง 
อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน ขนาดดาน A ยาว 47 เมตร ดาน B ยาว   
69 เมตร ดาน C ยาว 58 เมตร และดาน D ยาว 42 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 
ไมนอยกวา 6,747 ลบ.ม. พรอมขนยายเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 824 ลําดับที่ 339 (กองแผนฯ) 

      

    52. คาขุดลอกลําหวยหมานิล บานโนนสะอาด หมูที่ 1 ตําบลโนนสะอาด - 
    บานทาเย่ียม หมูที่ 10 ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหมานิล บานโนนสะอาด หมูที่ 1 ตําบลโนน
สะอาด - บานทาเยี่ยม หมูที่ 10 ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ จังหวัด
ขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 850 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 13,130 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําเปนคันดินทั้งสองขางพรอมเกลี่ย
ตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 824 ลําดบัที่ 340 (กองแผนฯ) 

      

    53. คาขุดลอกลําหวยสองคอน บานรัตนะ หมูที่ 2 ตําบลโนนทอง -บานโสกไผ   
     หมูที่ 6 ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยสองคอนบานรัตนะ หมูที่ 2 ตําบลโนนทอง - 
บานโสกไผ หมูที่ 6 ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน ขนาด
กวาง 18 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,130 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําเปนคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 824 ลําดับที่ 341 (กองแผนฯ) 

      

    54. คาขุดลอกลําหวยบง บานโนนสะอาด หมูที่ 1 ตําบลโนนสะอาด - 
    บานทาเย่ียม หมูที่ 10 ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      498,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยบง บานโนนสะอาด หมูที่ 1 ตําบลโนนสะอาด - 
บานทาเยี่ยม หมูที่ 10 ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
13,070 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําเปนคันดินทั้งสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตง
ใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 825 ลําดับที่ 342 (กองแผนฯ) 
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    55. คาขุดลอกลําหวยหินลาด ชวงบานหนองดู หมูที่ 4 ตําบลละหานนา -  
     เขตตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหินลาด ชวงบานหนองดู หมูที่ 4 ตําบลละหานนา-
เขตตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 18 เมตร 
ยาว 777 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร รวม
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,115 ลบ.ม. โดยนําดินที่
ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอยและติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  835  ลําดบัที่ 373 (กองแผนฯ) 

      

    56. คาขุดลอกลําหวยเขวานอย ชวงบานโคกลาม หมูที่ 1 ตําบลทาวัด -  
     เขตตําบลทางขวาง อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยเขวานอยชวงบานโคกลาม หมูที่ 1 ตําบลทาวัด-
เขตตําบลทางขวาง อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 18 เมตร 
ยาว 777 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร รวม
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,115 ลบ.ม. โดยนําดินที่
ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  835  ลําดับที่ 374 (กองแผนฯ) 

      

    57. คาขุดลอกลําหวยหลุงจาน ชวงบานโคกลาม หมูที่ 1 ตําบลทาวัด 
     อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน-เขตอําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหลุงจานชวงบานโคกลาม หมูที่ 1 ตําบลทาวัด 
อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน - เขตอําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ขนาด
กวาง 18 เมตร ยาว 777 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 
1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,115 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 836 ลําดับที่ 375 (กองแผนฯ) 

      

    58. คาขุดลอกลําหวยสมปลอย ชวงบานหนองโกนอย หมูที่ 7 ตําบลทาวัด - 
  เขตบานหนองมวง หมูที่ 2 ตําบลทางขวาง อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยสมปลอยชวงบานหนองโกนอย หมูที่ 7 ตําบลทาวัด -
เขตบานหนองมวง หมูที่ 2 ตําบลทางขวาง อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ขนาด
กวาง 16 เมตร ยาว 945 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 1.5 
เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,111 ลบ.ม. โดยนํา
ดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  836 ลําดับที่ 376 (กองแผนฯ) 
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    59. คาขุดลอกลําหวยโสกแร ชวงบานหนองไผ หมูที่ 6 ตําบลโคกสงา อําเภอพล -   
     เขตตําบลทางขวาง อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยโสกแรชวงบานหนองไผ หมูที่ 6 ตําบลโคกสงา อําเภอพล-
เขตตําบลทางขวาง อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 777 
เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร  
หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,115 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสอง
ขางพรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 837 ลําดับที่ 377 (กองแผนฯ) 

      

    60. คาขุดลอกลําหวยยางบง ชวงบานทานางแนว หมูที่ 2 ตําบลทานางแนว -  
     แมนํ้าชี อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

     เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยยางบงชวงบานทานางแนว หมูที่ 2 ตําบลทานางแนว-
แมน้ําชี อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 777 เมตร 
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดใหลึกจากเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,115 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง 
พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบ 
แปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 837 ลําดับที่ 378 (กองแผนฯ) 

      

    61. คาขุดลอกลําหวยโสกแร ชวงบานคูขาด หมูที่ 2 ตําบลโคกสงา อําเภอพล         
     - เขตบานโนนขี้เหล็ก หมูที่ 11 ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยโสกแรชวงบานคูขาด หมูที่ 2 ตําบลโคกสงา 
อําเภอพล-เขตบานโนนข้ีเหล็ก หมูที่ 11 ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัด
ขอนแกน ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 777 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดให
ลึกจากเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 13,115 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงให
เรียบรอยและติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่838 ลําดบัที่ 379 (กองแผนฯ) 

      

    62. คาขุดลอกลําหวยหิน ชวงบานหนองคูรอง หมูที่ 7 ตําบลลอมคอม อําเภอพล -   
    บานหนองหอย หมูที่ 7 ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหินชวงบานหนองคูรอง หมูที่ 7 ตําบลลอมคอม 
อําเภอพล-บานหนองหอย หมูที่ 7 ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัด
ขอนแกน ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 777 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดให
ลึกจากเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 13,115 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงให
เรียบรอยและติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 838  ลําดับที่ 380 (กองแผนฯ) 
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    63. คาขุดลอกลําหวยนาโน ชวงบานหนองโจด หมูที่ 5 ตําบลนาขา -  
     ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยนาโนชวงบานหนองโจด หมูที่ 5 ตําบลนาขา - 
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 
873 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,095 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป
ทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 806  ลําดับที่ 281 (กองแผนฯ) 

      

    64. คาขดุลอกลําหวยนาโน ชวงบานหนองตอ หมูที่ 3 ตําบลนาขา - 
     ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยนาโนชวงบานหนองตอ หมูที่ 3 ตําบลนาขา - 
ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 
624 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,104 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป
ทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 806 ลําดับที่ 282 (กองแผนฯ) 

      

    65. คาขุดลอกลําหวยเกิ้งตางคา ชวงบานหวายหลึม หมูที่ 10 ตําบลนาขา -  
     ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยเก้ิงตางคาชวงบานหวายหลึม หมูที่ 10 ตําบลนาขา 
- ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 
873 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,095 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป
ทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 806 ลําดบัที่ 283 (กองแผนฯ) 

      

    66. คาขุดลอกลําหวยเดื่อ ชวงบานแจง หมูที่ 7 ตําบลหนองแปน - ตําบลสวนหมอน  
    อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยเดื่อชวงบานแจง หมูที่ 7 ตําบลหนองแปน - 
ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 
873 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,095 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป
ทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  807 ลําดบัที่ 284 (กองแผนฯ) 
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    67. คาขุดลอกลําหวยยาง ชวงบานโคกสูง หมูที่ 4 ตําบลนางาม -ตําบลนาขา  
     อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยยางชวงบานโคกสูง หมูที่ 4 ตําบลนางาม - 
ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 873 
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,095 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน
ดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 865 ลําดบัที่ 437 (กองแผนฯ) 

      

    68. คาขุดลอกลําหวยนกเอ้ียง บานนาขา หมูที่ 7 ตําบลนาขา - บานบัว  
     ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยนกเอ้ียงบานนาขา หมูที่ 7 ตําบลนาขา - บานบัว 
ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 524
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,100 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน
ดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 866 ลําดบัที่ 438 (กองแผนฯ) 

      

    69. คาขุดลอกลําหวยบุหร่ี บานแจง หมูที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลสวนหมอน  
     อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน (ชวงที่ 2) 

จํานวน      350,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยบุหร่ีบานแจง หมูที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลสวนหมอน 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 611 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 9,165 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง 
พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  762 ลําดับที่ 153 (กองแผนฯ) 

      

    70. คาขุดลอกลําหวยคํานอย ชวงบานคํานอย หมูที่ 4 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี     
     - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยคํานอยชวงบานคํานอย หมูที่ 4 ตําบลคําแคน 
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 
15 เมตร ยาว 873 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,095 ลบ.ม. โดย   
นําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปาย
ชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  809 ลําดับที่ 294 (กองแผนฯ) 
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    71. คาขุดลอกหนองโพธิ์ บานหนองโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน 
   จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 500,000 บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนองโพธิ์บานหนองโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลหนองแวง อําเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 50 เมตร ยาว 79 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 10,783 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ย
ตกแตงใหเรียบรอยและติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 793  ลําดับที่ 234 (กองแผนฯ) 

      

    72. คาขุดสระนํ้าขนาดเล็กในเขตอําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน จํานวน  490,000  บาท 
      เพื่อจายเปนคาขุดสระน้ําขนาดเล็กในเขตอําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 19 บอ ขนาด 15 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 3 เมตร หรือปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 1,000 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปาย
ชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 866 ลําดบัที่ 440 (กองแผนฯ) 

      

  73. คาขุดลอกอางเก็บนํ้าหวยแฝก บานหนองไฮ หมูที่ 3 ตําบลปอแดง 
   และตําบลบานแทน อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน  480,000  บาท 

   เพื่อจายเปนคาขุดลอกอางเก็บน้ําหวยแฝกบานหนองไฮ หมูที่ 3 ตําบลปอแดง 
และตําบลบานแทน อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 40 เมตร ยาว 
132 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดขนยายไมนอยกวา 11,200 ลบ.ม. โดยนําดินที่
ขุดไปทิ้งในที่สาธารณะ พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 786  ลําดับที่ 210 (กองแผนฯ) 

   

    74. คาขุดลอกหนองสระบัว บานรองดูก หมูที่ 5 ตําบลกุดเพียขอมและ 
     ตําบลหวยแก อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      497,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนองสระบัวบานรองดูก หมูที่ 5 ตําบลกุดเพียขอม และ
ตําบลหวยแก อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 55 เมตร ยาว 90 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดขนยายไมนอยกวา 11,400 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทิ้งในที่
สาธารณะ พรอมเกลี่ยตกแตงให เรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 786  ลําดับที่ 211 (กองแผนฯ) 

      

    75. คาขุดสระนํ้าขนาดเล็กในเขตอําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน จํานวน      495,000  บาท 
      เพื่อจายเปนคาขุดสระน้ําขนาดเล็กในเขตอําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน จํานวน 

19 บอ มีขนาดปริมาตรกักเก็บไมนอยกวาไมนอยกวา 1,000 ลบ.ม. พรอมเกลี่ย 
ตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 786  ลําดับที่ 212 (กองแผนฯ) 
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    76. คาขุดลอกหนองกุดดิ่ง บานหัวฝาย หมูที่ 2 ตําบลหวยเตย และ 
   ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      380,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนองกุดดิ่งบานหัวฝาย หมูที่ 2 ตําบลหวยเตย และ
ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 50 เมตร ยาว 124 เมตร 
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.30 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.70 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 8,713 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดไปทิ้งจุดที่กําหนด 
ใหพรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 791 ลําดบัที่ 227 (กองแผนฯ) 

      

    77. คาขุดลอกลําหวยกุดเวียน บานมูลนาค หมูที่ 10 ตําบลโพธิ์ไชยและ 
   ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยกุดเวียนบานมูลนาค หมูที่ 10 ตําบลโพธิ์ไชย 
และตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 16 เมตร 
ยาว 656 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,120 ลบ.ม. โดยนําดินที่
ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 839 ลําดบัที่ 381 (กองแผนฯ) 

      

    78. คาขุดลอกหนองประปา บานโนนทัน หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์ไชย และ 
     ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนองประปาบานโนนทัน หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์ไชย และ
ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 43 เมตร ยาว 
53 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 2,257 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทิ้ง
ที่สาธารณะพรอมกอสรางอาคารบังคับน้ํา 1 แหง และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 839 ลําดบัที ่382 (กองแผนฯ) 

      

    79. คาขุดลอกหนองกุดตาบอด บานโนนทัน หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์ไชย และ 
     ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนองกุดตาบอดบานโนนทัน หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์ไชย 
และตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 24 เมตร 
ยาว 400 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,120 ลบ.ม. โดยนําดินที่
ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 839 ลําดบัที ่383 (กองแผนฯ) 
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    80. คาขุดลอกหนองโพนงาม บานโนนทัน หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์ไชย และ 
   ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนองโพนงามบานโนนทัน หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์ไชย และ
ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 22 เมตร ยาว 
200 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,120 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดไปทํา
คันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที ่ 840  ลําดับที่ 384 (กองแผนฯ) 

      

    81. คาขุดลอกหนองบักสา บานมูลนาค หมูที่ 7 ตําบลโพธิ์ไชย และ 
   ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนองบักสาบานมูลนาค หมูที่ 7 ตําบลโพธิ์ไชย และ
ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 40 เมตร ยาว 
205 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,120 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป
ทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 840 ลําดบัที่ 385 (กองแผนฯ) 

      

    82. คาขุดลอกลําหวยมวง บานหวยมวง หมูที่ 5 ตําบลหนองแซง - ตําบลบานแฮด      
  อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยมวงบานหวยมวง หมูที่ 5 ตําบลหนองแซง - 
ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 
885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย
3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,272 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป
ทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 818  ลําดบัที่ 321 (กองแผนฯ) 

      

    83. คาขุดลอกลําหวยภูเหล็ก บานขามปอม หมูที่ 2 ตําบลหนองแซง 
   อําเภอบานแฮด - อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยภูเหล็กบานขามปอม หมูที่ 2 ตําบลหนองแซง 
อําเภอบานแฮด - อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 
885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 
3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,272 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป
ทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 819 ลําดบัที่ 322 (กองแผนฯ) 
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    84. คาขุดลอกลําหวยชัน บานหนองขาม หมูที่ 2 ตําบลโนนสมบูรณ - 
   ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยชันบานหนองขาม หมูที่ 2 ตําบลโนนสมบูรณ - 
ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 
885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย
3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,275 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป
ทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 819 ลําดบัที่ 323 (กองแผนฯ) 

      

    85. คาขุดลอกลําหวยสะอะ บานหนองผักตบ หมูที่ 5 ตําบลโนนสมบูรณ – 
     ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยสะอะบานหนองผักตบ หมูที่ 5 ตําบลโนนสมบูรณ 
- ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 
885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 
3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,272 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป
ทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 819 ลําดบัที่ 324 (กองแผนฯ) 

      

    86. คาขุดลอกลําหวยสะอะ บานขามเปย หมูที่ 9 ตําบลบานแฮด -  
     เขตเทศบาลตําบลวังสวรรค อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยสะอะ บานขามเปย หมูที่ 9 ตําบลบานแฮด -
เขตเทศบาลตําบลวังสวรรค อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร 
ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,272 ลบ.ม. โดยนําดินที่
ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 820 ลําดับที่ 327 (กองแผนฯ) 

      

    87. คาขุดลอกหนาฝายหวยหนองแสง ชวงบานโนนทอน หมูที่ 4 ตําบลดอนดู 
  อําเภอหนองสองหอง - เขตตําบลสระแกว อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนาฝายหวยหนองแสงชวงบานโนนทอน หมูที่ 4 
ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง - เขตตําบลสระแกว อําเภอเปอยนอย 
จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 660 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ขุดใหลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 13,117 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตง
ใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 829 ลําดบัที่ 360 (กองแผนฯ) 
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    88. คาขุดลอกลําหวยหินลาด ชวงบานหนองนกเขียน หมูที่ 5 ตําบลขามปอม    
     อําเภอเปอยนอย - เขตตําบลบานลาน อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหินลาดชวงบานหนองนกเขียน หมูที่ 5 ตําบล
ขามปอม อําเภอเปอยนอย - เขตตําบลบานลาน อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 650 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,130 
ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และ
ติดตั้งปายชื่อโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 830 ลําดบัที่ 361 (กองแผนฯ) 

      

    89. คาขุดลอกลําหวยลําพังชู ชวงบานดอนดู หมูที่ 5 ตําบลดอนดู อําเภอ 
     หนองสองหอง - เขตตําบลสระแกว อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยลําพังชูชวงบานดอนดู หมูที่ 5 ตําบลดอนดู
อําเภอหนองสองหอง - เขตตําบลสระแกว อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 650 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก
เฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
13,096 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงให
เรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 830 ลําดบัที่ 362 (กองแผนฯ) 

      

    90. คาขุดลอกลําหวยหนองแดง (ตอนลาง) ชวงบานหนองแสง หมูที่ 2  
     ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง - เขตตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย  
     จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหนองแดง (ตอนลาง) ชวงบานหนองแสง หมูที่ 2 
ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง - เขตตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย 
จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 16 เมตร ยาว 760 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 13,117 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ย
ตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 820 ลําดบัที่ 363 (กองแผนฯ) 
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    91. คาขุดลอกลําหวยหนองแสง ชวงบานหนองแสง หมูที่ 2 ตําบลดอนดู 
    อําเภอหนองสองหอง - เขตตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหนองแสงชวงบานหนองแสง หมูที่ 2 ตําบล
ดอนดู อําเภอหนองสองหอง - เขตตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย จังหวัด
ขอนแกน ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 650 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุด
ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด      
ไมนอยกวา 13,110 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ย
ตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 831 ลําดบัที่ 364 (กองแผนฯ) 

      

    92. คาขุดลอกลําหวยลําพังชู ชวงบานโนนเหลี่ยม หมูที่ 4 ตําบลเปอยนอย -      
     เขตเทศบาลตําบลเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยลําพังชูชวงบานโนนเหลี่ยม หมูที่ 4 ตําบลเปอยนอย 
- เขตเทศบาลตําบลเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 
18 เมตร ยาว 640 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 12,960 ลบ.ม. โดยนํา
ดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 831 ลําดบัที่ 365 (กองแผนฯ) 

      

    93. คาขุดลอกลําหวยหญาคา ชวงบานวังแสง หมูที่ 15 ตําบลบานลาน 
     อําเภอบานไผ - เขตตําบลขามปอม อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหญาคาชวงบานวังแสง หมูที่ 15 ตําบลบานลาน 
อําเภอบานไผ - เขตตําบลขามปอม อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน ขนาด
กวาง 16 เมตร ยาว 760 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย
1.50 เมตร เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
13,106 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงให
เรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 831 ลําดบัที่ 366 (กองแผนฯ) 
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    94. คาขุดลอกลําหวยโคกโนนตาล ชวงบานโนนตาล หมูที่ 9 ตําบลตะกั่วปา -   
     เขตตําบลหนองไผลอม อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยโคกโนนตาลชวงบานโนนตาล หมูที่ 9 ตําบล
ตะก่ัวปา - เขตตําบลหนองไผลอม อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 744 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีก
เฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
13,113 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขางพรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 832 ลําดบัที่ 367 (กองแผนฯ) 

      

    95. คาขุดลอกลําหวยโกรก ชวงบานหนองตะครอง หมูที่ 2 ตําบลตะกั่วปา -   
     เขตตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยโกรกชวงบานหนองตะครอง หมูที่ 2 ตําบลตะก่ัวปา 
- เขตตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 20 เมตร 
ยาว 660 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึก   
3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,117 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดไปทํา
คันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 832 ลําดบัที่ 368 (กองแผนฯ) 

      

    96. คาขุดลอกลําหวยหนองเพ็ก ชวงบานหนองเปลง หมูที่ 3 ตําบลตะกั่วปา    
    อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน - เขตอําเภอบานใหมไชยพจน 
    จังหวัดบุรีรัมย 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหนองเพ็กชวงบานหนองเปลง หมูที่ 3 ตําบลตะก่ัวปา 
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน - เขตอําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัด
บุรีรัมย ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 466 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกลง
ไปอีกเฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 13,106 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงให
เรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 833 ลําดบัที่ 369 (กองแผนฯ) 
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    97. คาขุดลอกลําหวยหนองโน ชวงบานศรีกระดานพล หมูที่ 1 ตําบลลอมคอม       
      - เขตบานหนองแวงนอก หมูที่ 2 ตําบลหนองมะเขอื อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหนองโนชวงบานศรีกระดานพล หมูที่ 1 ตําบล
ลอมคอม - เขตบานหนองแวงนอก หมูที่ 2 ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 546 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 13,100 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงให
เรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 833  ลําดบัที่ 370 (กองแผนฯ) 

      

    98. คาขุดลอกลําหวยไร(ตอนลาง) ชวงบานดอนดูเหนือ หมูที่ 12 ตําบลดอนดู     
     อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน - เขตตําบลปอพาน อําเภอนาเชือก   
     จังหวัดมหาสารคาม 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยไร (ตอนลาง) ชวงบานดอนดูเหนือ หมูที่ 12   
ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน - เขตตําบลปอพาน 
อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 546 เมตร   
ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,104 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง
พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 834  ลําดบัที่ 371 (กองแผนฯ) 

      

    99. คาขุดลอกลําหวยหาด ชวงบานหนองไผนอย หมูที่ 4 ตําบลดอนดู อําเภอ 
     หนองสองหอง - เขตตําบลสระแกว อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหาดชวงบานหนองไผนอย หมูที่ 4 ตําบลดอนดู 
อําเภอหนองสองหอง - เขตตําบลสระแกว อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 546 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,104 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขางพรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 834 ลําดบัที่ 372 (กองแผนฯ) 
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    100. คาขุดลอกหนาฝายลําหวยพระเนาว บานโนนคูณ หมูที่ 4 ตําบลทาศาลา  
      อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนาฝายลําหวยพระเนาวบานโนนคูณ หมูที่ 4 ตําบล  
ทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง      
15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,275 ลบ.ม.    
โดยนาํดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน- 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  813 ลําดบัที่ 306 (กองแผนฯ) 

      

    101. คาขุดลอกหนาฝายลําหวยซับมวง บานหวยแลง หมูที่ 7 ตําบลคําแคน -   
       ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนาฝายลําหวยซับมวงบานหวยแลง หมูที่ 7 ตําบลคําแคน 
- ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 
885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 
3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,275 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป
ทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  814 ลําดบัที่ 307 (กองแผนฯ) 

      

    102. คาขุดลอกหนาฝายลําหวยหนองแปน บานหนองตอ หมูที่ 3 ตําบลนาขา   
       - ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนาฝายลําหวยหนองแปนบานหนองตอ หมูที่ 3 ตําบล
นาขา - ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร 
ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,275 ลบ.ม.โดยนําดินที่
ขุดไปทําคันดินสองขางพรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 814 ลําดบัที่ 309 (กองแผนฯ) 

      

    103. คาขุดลอกหนาฝายลําหวยเตย บานหนองไฮ หมูที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก -  
      อางเก็บนํ้าบานแจง อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนาฝายลําหวยเตยบานหนองไฮ หมูที่ 5 ตําบลโพนเพ็ก 
- อางเก็บน้ําบานแจง อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร 
ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,275 ลบ.ม. โดยนําดนิที่
ขุดไปทาํคันดนิสองขาง พรอมเกลีย่ตกแตงใหเรียบรอย และติดตัง้ปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 816 ลําดบัที่ 314 (กองแผนฯ) 
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    104. คาขุดลอกลําหวยทานํ้ากิน บานนาฮี หมูที่ 6 ตําบลโพนเพ็ก -  
    ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยทาน้ํากินบานนาฮี หมูที่ 6 ตําบลโพนเพ็ก - 
ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 
885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย
3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,275 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน
ดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 783 ลําดบัที่ 200 (กองแผนฯ) 

      

    105. คาขุดลอกลําหวยพอเทิง บานขามปอม หมูที่ 10 ตําบลโพนเพ็ก - 
    ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยพอเทิงบานขามปอม หมูที่ 10 ตําบลโพนเพ็ก - 
ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 
885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย
3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,275 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน
ดินสองขางพรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 783 ลําดบัที่ 201 (กองแผนฯ) 

      

    106. คาขุดลอกลําหวยหนองโดน บานหวยฮวก หมูที่ 2 ตําบลโพนเพ็ก - 
    ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหนองโดนบานหวยฮวก หมูที่ 2 ตําบลโพนเพ็ก - 
ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 885 
เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 
เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,275 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดิน
สองขาง  พรอมเกลี่ยตกแตงให เ รียบรอย และติดตั้ งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 783 ลําดบัที่ 202 (กองแผนฯ) 

      

    107. คาขุดลอกลําหวยนอย บานโนนสวาง หมูที่ 7 ตําบลโพนเพ็ก - 
    ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยนอยบานโนนสวาง หมูที่ 7 ตําบลโพนเพ็ก - 
ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 
885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย
3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,275 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน
ดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 784 ลําดบัที่ 203 (กองแผนฯ) 
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    108. คาขุดลอกลําหวยสะพานขามปอม บานโนนคุต หมูที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก -   
   ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยสะพานขามปอมบานโนนคุต หมูที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก 
- ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 
885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย
3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,275 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดิน 
สองขางพรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 784 ลําดบัที่ 204 (กองแผนฯ) 

      

    109. คาขุดลอกลําหวยมะรึคึกคะ บานโนนคุต หมูที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก - 
     ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยมะรึคึกคะบานโนนคุต หมูที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก - 
ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 
885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,275 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง 
พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 784  ลําดบัที่ 205 (กองแผนฯ) 

      

    110. คาขุดลอกลําหวยกระจาย ชวงบานหนองทุม หมูที่ 5 ตําบลวังหิน -   
       เขตตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยกระจายชวงบานหนองทุม หมูที่ 5 ตําบลวังหิน - 
เขตตําบลสาํโรง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 30 เมตร 
ยาว 376 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร    
รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,115 ลบ.ม. โดยนํา
ดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปาย  
ชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  841 ลําดบัที่ 387 (กองแผนฯ) 

      

    111. คาขุดลอกลําหวยตาหย่ัง (ตอนกลาง) ชวงบานโคกสูง หมูที่ 6 ตําบล 
       โนนธาตุ - เขตตําบลหันโจด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยตาหยั่ง(ตอนกลาง) ชวงบานโคกสูง หมูที่ 6 
ตําบลโนนธาตุ - เขตตําบลหันโจด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน - 
ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 744 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,113 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 841 ลําดบัที่ 388 (กองแผนฯ) 
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    112. คาขุดลอกลําหวยตาหย่ัง (ตอนลาง) ชวงบานโนนแต หมูที่ 5 ตําบลโนนธาตุ      
   อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน – เขตอําเภอประทาย  จงัหวัดนครราชสมีา 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยตาหยั่ง (ตอนลาง) ชวงบานโนนแต หมูที่ 5 
ตําบลโนนธาตุ อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน - เขตอําเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 744 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร 
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 13,113 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขางพรอมเกลี่ย
ตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  842 ลําดบัที่ 389 (กองแผนฯ) 

      

    113. คาขุดลอกลําหวยหนองแสง (ตอนลาง) ชวงบานหนองแสง หมูที่ 2  
    ตําบลดอนดู - เขตตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหนองแสง (ตอนลาง)ชวงบานหนองแสง หมูที่ 2 
ตําบลดอนดู - เขตตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาด
กวาง 20 เมตร ยาว 744 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,113 ลบ.ม. โดยนําดิน
ที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 842 ลําดบัที่ 390 (กองแผนฯ) 

      

    114. คาขุดลอกลําหวยวังไมแดง (ตอนบน) ชวงบานหนองสรวง หมูที่ 12  
   ตําบลหนองเม็ก - เขตตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      315,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยวังไมแดง (ตอนบน) ชวงบานหนองสรวง หมูที่ 12 
ตําบลหนองเม็ก - เขตตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 8,250 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 843  ลําดบัที่ 391 (กองแผนฯ) 
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    115. คาขุดลอกลําหวยนาคจาม ชวงบานหนองขาม หมูที่ 14 ตําบลหนองสองหอง -    
    เขตตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยนาคจามชวงบานหนองขาม หมูที่ 14 ตําบล
หนองสองหอง - เขตตําบลดงเค็ง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 744 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
1.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,113 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 843  ลําดบัที่ 392 (กองแผนฯ) 

      

    116. คาขุดลอกลําหวยอีหลอด ชวงบานหนองแวง หมูที่ 7 ตําบลหนองเม็ก  
      อําเภอหนองสองหอง - เขตตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยอีหลอดชวงบานหนองแวง หมูที่ 7 ตําบลหนองเม็ก 
อําเภอหนองสองหอง - เขตตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 22 เมตร ยาว 635 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,096 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 844 ลําดบัที่ 393 (กองแผนฯ) 

      

    117. คาขุดลอกลําหวยเสือเฒา ชวงบานหนองเสี้ยว หมูที่ 7 ตําบลวังหิน     
    อําเภอหนองสองหอง - เขตตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      442,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยเสือเฒาชวงบานหนองเสี้ยว หมูที่ 7 ตําบลวังหิน 
อําเภอหนองสองหอง - เขตตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 22 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 11,600 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อ 
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 844 ลําดบัที่ 394 (กองแผนฯ) 

      

    118. คาขุดลอกลําหวยวังนํ้ากิน ชวงบานหนองเสี้ยว หมูที่ 7 ตําบลวังหิน -  
       เขตตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยวังน้ํากินชวงบานหนองเสี้ยว หมูที่ 7 ตําบลวังหิน - 
เขตตําบลสําโรง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 18 เมตร 
ยาว 624 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 
3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 8,250 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไป
ทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 845  ลําดบัที่ 395 (กองแผนฯ) 

      



             ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

แผนงานการเกษตร 

416 

    119. คาขุดลอกลําหวยเสือเฒา ชวงบานหนองเม็ก หมูที่ 1 ตําบลหนองเม็ก -      
       เขตตําบลหันโจด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยเสือเฒาชวงบานหนองเม็ก หมูที่ 1 ตําบลหนองเม็ก 
- เขตตําบลหันโจด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 25 เมตร 
ยาว 480 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึก 
3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,140 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทํา
คันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 845 ลําดบัที่ 396 (กองแผนฯ) 

      

    120. คาขุดลอกหนองฝายใหม บานศรีสมบูรณ หมูที่ 7 ตําบลคึมชาด - 
       เขตตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนองฝายใหมบานศรีสมบูรณ หมูที่ 7 ตําบลคึมชาด - 
เขตตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดหนองเดิม
กวาง 70 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 12,033 ลบ.ม.  โดยนํา
ดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 846 ลําดบัที่ 397 (กองแผนฯ) 

      

    121. คาขุดลอกหนองนํ้ากิน ชวงบานหนองไผนอย หมูที่ 4 ตําบลดอนดู  
  อําเภอหนองสองหอง - เขตตําบลสระแกว อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนองน้ํากินชวงบานหนองไผนอย หมูที่ 4 ตําบลดอนดู 
อําเภอหนองสองหอง - เขตตําบลสระแกวอําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน
ขนาดหนองเดิมกวาง 85 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลง
ไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 13,103 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตง  
ใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 846  ลําดบัที่ 398 (กองแผนฯ) 
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    122. คาขุดลอกหนาฝายชลประทานลําหวยเสือเฒาชวงบานโนนเหลี่ยม  
       หมูที่  6 ตําบลหนองเม็ก - เขตตําบลหันโจด อําเภอหนองสองหอง  
       จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนาฝายชลประทานลาํหวยเสือเฒาชวงบานโนนเหลี่ยม 
หมูที่ 6 ตําบลหนองเม็ก - เขตตําบลหันโจด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดหนาฝายกวาง 30 เมตร ยาว 291 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก
ลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
13,095 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดข้ึนไปทําคันดินขางฝายทั้ง 2 ขาง พรอมเกลี่ย
ตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 847 ลําดบัที่ 399 (กองแผนฯ) 

      

    123. คาขุดลอกหนองปูตา บานหนองพลวง หมูที่ 3 ตําบลดงเค็ง 
      อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      373,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกหนองปูตาบานหนองพลวง หมูที่ 3 ตําบลดงเค็ง อําเภอ
หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดหนองเดิมกวาง 30 เมตร ยาว 130 เมตร 
ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 3 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร 
หรือมปีริมาตรดินขุดไมนอยกวา 8,329 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง
พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 847  ลําดบัที่ 400 (กองแผนฯ) 

      

    124. คาขุดลอกลําหวยแอก (ตอนกลาง) ชวงบานหนองเรือ หมูที่ 7  
       ตําบลโจดหนองแก - เขตตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยแอก(ตอนกลาง) ชวงบานหนองเรือ หมูที่ 7 
ตําบลโจดหนองแก - เขตตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 
25 เมตร ยาว 522 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,115 ลบ.ม. โดยนําดิน 
ที่ขุดไปทําคันดินสองขางพรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชือ่โครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 848 ลําดบัที่ 401 (กองแผนฯ) 

      

    125. คาขุดลอกลําหวยวังแสง ชวงบานปาพราว หมูที่ 6 ตําบลหนองมะเขือ  
       อําเภอพล จังหวัดขอนแกน - เขตอําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยวังแสงชวงบานปาพราว หมูที่ 6 ตําบลหนองมะเขือ 
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน - เขตอําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกวาง 
18 เมตร ยาว 777 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,111 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุด
ไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที่ 848  ลําดบัที่ 402 (กองแผนฯ) 
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    126. คาขุดลอกลําหวยโจด ชวงบานหวยโจด หมูที่ 1 ตําบลโนนขา -  
 บานหนองปาพราว หมูที่ 12 ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยโจดชวงบานหวยโจด หมูที่ 1 ตําบลโนนขา - 
บานหนองปาพราว หมูที่ 12 ตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 777 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,111 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขางพรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที ่1 ประจาํป 2561 หนาที ่849 ลําดบัที ่403 (กองแผนฯ) 

      

    127. คาขุดลอกลําหวยหญาไทร ชวงบานศรีกระดานพล หมูที่ 1 ตําบลลอมคอม -   
       บานหนองแวงใน หมูที่ 9 ตําบลหนองมะเขอื อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยหญาไทรชวงบานศรีกระดานพล หมูที่ 1 ตําบลลอมคอม - 
บานหนองแวงใน หมูที่ 9 ตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 
18 เมตร ยาว 777 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,111 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุด
ไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ  
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่  849 ลําดับที่ 404 (กองแผนฯ) 

      

    128. คาขุดลอกลําหวยเสียว ชวงบานโนนเหมน หมูที่ 9 ตําบลเมืองพล   
      อําเภอพล - เขตตําบลหันโจด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยเสียวชวงบานโนนเหมน หมูที่ 9 ตําบลเมืองพล 
อําเภอพล - เขตตําบลหันโจด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 
20 เมตร ยาว 660 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกไปอีกเฉลี่ย1.50 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,117 ลบ.ม. โดยนําดิน 
ที่ขุดไปทําคันดินสองขางพรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 850 ลําดบัที่ 405 (กองแผนฯ) 

      

    129. คาขุดลอกลําหวยมวง ชวงบานหนองบัว หมูที่ 3 ตําบลโสกนกเต็น -  
       เขตตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยมวงชวงบานหนองบัว หมูที่ 3 ตําบลโสกนกเต็น 
- เขตตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว
660 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 
3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,117 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทํา
คันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 850  ลําดบัที่ 406 (กองแผนฯ) 
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    130. คาขุดลอกลําหวยโคกเติ้น ชวงบานหนองไผลอม หมูที่ 1 ตําบลหนองไผลอม -   
      เขตเทศบาลตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยโคกเติ้นชวงบานหนองไผลอม หมูที่ 1 ตําบล
หนองไผลอม - เขตเทศบาลตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 777 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก
ลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
13,111 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย 
และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 851 ลําดบัที่ 407 (กองแผนฯ) 

      

    131. คาขุดลอกลําหวยโคกโปงแดง ชวงบานสวอง หมูที่ 4 ตําบลหนองไผลอม   
       - เขตบานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง 
      จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยโคกโปงแดงชวงบานสวอง หมูที่ 4 ตําบลหนองไผลอม 
- เขตบานโนนสะอาด หมูที่ 6 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 777 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,111 ลบ.ม. 
โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้ง
ปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 851 ลําดบัที่ 408 (กองแผนฯ) 

      

    132. คาขุดลอกลําหวยโคกเตี้ย ชวงบานหนองไผพัฒนา หมูที่ 9 ตําบลหนองไผลอม -   
      เขตเทศบาลตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยโคกเตี้ยชวงบานหนองไผพัฒนา หมูที่ 9 ตําบล
หนองไผลอม - เขตเทศบาลตําบลหนองสองหอง อําเภอหนองสองหอง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 777 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก
ลงไปอีกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 13,111 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดินสองขางพรอมเกลี่ยตกแตงให
เรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 852  ลําดบัที่ 409 (กองแผนฯ)  
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    133. คาขุดลอกลําหวยโคกบากะสัง ชวงบานหนองแวงนอย หมูที่ 8 ตําบลดอนดั่ง    
      - เขตตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      499,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยโคกบากะสังชวงบานหนองแวงนอย หมูที่ 8 
ตําบลดอนดั่ง - เขตตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาด
กวาง 16 เมตร ยาว 655 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,100 ลบ.ม. โดยนํา
ดินที่ขุดไปทําคันดินสองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 852 ลําดบัที่ 410 (กองแผนฯ) 

      

    134. คาขุดลอกลําหวยรวงนอย ชวงบานละหานนา หมูที่ 1 ตําบลละหานนา   
      อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน - แมนํ้าชี 

จํานวน      500,000  บาท 

      เพื่อจายเปนคาขุดลอกลําหวยรวงนอยชวงบานละหานนา หมูที่ 1 ตําบลละหานนา 
อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน -แมน้ําชีขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 660 เมตร 
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.5 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 13,117 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคันดิน
สองขาง พรอมเกลี่ยตกแตงใหเรียบรอย และติดตั้งปายชื่อโครงการ รายละเอียด 
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 1 ประจําป 2561 หนาที่ 866 ลําดบัที่ 439 (กองแผนฯ) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
อําเภอ เมืองขอนแกนจังหวัดขอนแกน 

ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  208,025,300 บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 

แผนงานงบกลาง 
   

งบกลาง รวม 208,025,300 บาท 

 
งบกลาง รวม 208,025,300 บาท 

  
งบกลาง รวม 208,025,300 บาท 

  
คาชําระหนี้เงินตน จํานวน 96,700,200 บาท 

    

  1. คาชําระหนี้เงินตน เงินกูธนาคารกรุงไทย(จํากัด)มหาชน  
   (กองคลัง) จํานวน 85,000,000 บาท 
2. คาชําระหนี้เงินตน เงินกูเงินกองทุนสะสมขององคการบริหาร 
   สวนจังหวัด (กสอ.) (กองคลัง) จํานวน  11,700,200 บาท  

  
 

  

  
คาชําระดอกเบ้ีย จํานวน 11,550,000 บาท 

    

  1. คาชําระดอกเบี้ย เงินกูธนาคารกรุงไทย (จํากัด) มหาชน  
   (กองคลัง) จํานวน  11,000,000 บาท 
2. คาชําระดอกเบี้ย เงินกูเงินกองทุนสะสมขององคการบริหาร 
   สวนจังหวัด (กสอ.) (กองคลัง) จํานวน  550,000 บาท 

  
 

  

  
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 4,988,000 บาท 

    

  1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนกังานจางตามภารกิจ 
   เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจาง 
   สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (กองการเจาหนาท่ี) 
   จํานวน  3,500,000  บาท 
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจางตามภารกิจ 
   เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจาง 
   สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (สํานักการศึกษาฯ) 
   จํานวน 1,062,000 บาท 
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานจางตามภารกิจ  
   (ตําแหนง ครูอาสาพัฒนาการกีฬา) 
   เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจาง 
   ตามภารกิจ ตําแหนง ครูอาสาพัฒนาการกีฬา 
   (กองการเจาหนาท่ี)  จํานวน 24,000 บาท 
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจางของโรงเรียน 
   ในสังกัดองคการบริหารสวนจงหวัดขอนแกน 
   เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจาง 
   ตามภารกิจและพนักงานจางของโรงเรียนในสังกัดองคการ 
   บริหารสวนจังหวัดขอนแกน (กองคลัง) จํานวน 402,000 บาท  
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เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ จํานวน 19,000,000 บาท 

    
  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ 

สถานีขนสงผูโดยสาร องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
(กองกิจการขนสง) 

  
 

  

  
สํารองจาย จํานวน 50,000,000 บาท 

    

  เพ่ือจายในกรณีท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนาหรือในกรณี
เกิดสาธารณภัยหรือจายเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน
โดยรวม ตลอดจนจายในกรณีท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม  
(สํานักปลัดฯ) 

  
 

  

  
รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 4,500,000 บาท 

    

  1. เงินคาบํารุงสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 
   เพ่ือจายเปนเงินคาบํารุงสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด 
   แหงประเทศไทย (สํานักปลัดฯ) จํานวน  1,000,000  บาท 
2. เงินทุนการศึกษา  
   เพ่ือจายเปนเงินทุนการศึกษาของผูบริหารสมาชิกสภา 
   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนขาราชการลูกจางและ 
   พนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
   (กองการเจาหนาท่ี) จํานวน  1,000,000 บาท 
3. คาใชจายในการสงเคราะหผูปวยยากไรขององคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเคราะหผูปวยยากไรของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  (สํานักปลัดฯ)
จํานวน  500,000 บาท 

4. เงินสมทบกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพภายใน 
   เขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน    
   เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอ 
   สุขภาพภายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  (สํานักปลัดฯ) 
   จํานวน 2,000,000 บาท 

      

  
เงินชวยพิเศษ จํานวน 400,000 บาท 

    
  เพ่ือจายเปนเงินชวยพิเศษ และเงินชวยเหลือคาทําศพ กรณี

ขาราชการสวนทองถ่ินถึงแกกรรมในตําแหนง (3เทาของ
เงินเดือน) (กองคลัง) 

  
 

  

  
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 11,441,400 บาท 

    

  เพ่ือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2500 ซ่ึงไดสมทบในอัตรารอยละหนึ่งของรายไดประจํา 
(กองคลัง) 

  
 

  

  
เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 600,000 บาท 

    
  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการบํานาญสวน

ทองถ่ิน (กองคลัง) 
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เงินบําเหน็จลูกจางประจํา จํานวน 2,000,000 บาท 

    
  เพ่ือจายเปนเ งินบําเหน็จรายเดือน/รายป ในกรณีท่ีมีการ

เกษียณอายุราชการหรือลาออก ใหแกลูกจางประจําสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (กองคลัง) 

  
 

  

  
เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) จํานวน 6,752,000 บาท 

    

  1. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 
เพ่ือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ (กบข.) สังกัด
สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 230,000 บาท 
2. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 
เพ่ือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ (กบข.) ใหแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา         
ในสัง กัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (กองคลัง )
จํานวน  6,522,000 บาท 

  
 

  

  
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับลูกจางประจําของ 
สวนราชการซ่ึงจดทะเบียนแลว (กสจ.) 

จํานวน 93,700 บาท 

    
  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา 

(กสจ.)ใหแกลูกจางประจํา ของสถานศึกษาสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน (กองคลัง) 

      

 



 
 
 
 

สวนที่ 3 
 

งบประมาณรายจายเฉพาะการ 
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ของ 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 

 
รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

กิจการสถานีขนสงผูโดยสาร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

     ตั้งไว  รวม    28,149,000 บาท 
 

ประมาณการรายรับ 
ประมาณการ 

ป 2562 
หมายเหตุ 

รายได   
คาบริการสถานีขนสง   

คาธรรมเนียมบริการชองจอดรถ 7,500,000  
   
คาบริการหองสุขา -  

   
คาบริการอ่ืน ๆ   

1. คาเชาสถานีขนสง ติดตั้งปายโฆษณา 144,000  
2. คาเชาสถานีขนสง ติดตั้งเครื่อง ATM 125,000  

     3. คาเชาสถานีขนสง จําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด 480,000  
   
รายไดเบ็ดเตล็ด 900,000  
   
เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายท่ัวไป 19,000,000  
   
   

รวมรายรับท้ังส้ิน 28,149,000  
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ 
กิจการสถานีขนสงผูโดยสาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 
      ตั้งไว   รวม   28,146,790  บาท 
 

ดาน/แผนงาน 
ประมาณการ 

ป 2562 
หมายเหตุ 

งบบุคลากร   
- คาตอบแทนพนักงาน 6,204,000  
- เงินเพ่ิมพนักงานจาง 350,000  
   

งบดําเนินการ   
- คาตอบแทน 2,600,000  
- คาใชสอย 10,490,000  
- คาวัสด ุ 1,350,000  
- คาสาธารณูปโภค 4,810,000  
   

งบลงทุน   
- คาครุภัณฑ 1,631,300  
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 440,000  
   

งบกลาง   
- รายจายตามขอผูกพัน 180,000  
- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบท.) 91,490  

   
รวมจายท้ังส้ิน 28,146,790  
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ  
กิจการสถานีขนสงผูโดยสาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน    28,149,000 บาท   แยกเปน 
 

คาบริการสถานีขนสง รวม 7,500,000 บาท 

 คาธรรมเนียมบริการชองจอดรถ จํานวน 7,500,000 บาท 
 โดยประมาณการจากขอเท็จจริง ท่ีคาดวาจะไดรับจากสถานีขนสง

ผูโดยสารทุกแหงท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 

   

คาบริการอ่ืน ๆ     

 คาเชาสถานีขนสงติดตั้งปายโฆษณา จํานวน 144,000 บาท 
 โดยประมาณการจากขอเท็จจริง ท่ีคาดวาจะไดรับจากสถานีขนสงผูโดยสาร

ทุกแหงท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   

 คาเชาสถานีขนสงติดตั้งตู ATM จํานวน 125,000 บาท 
 โดยประมาณการจากขอเท็จจริง ท่ีคาดวาจะไดรับจากสถานีขนสงผูโดยสาร

ทุกแหงท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   

 คาเชาสถานีขนสงผูโดยสาร เพ่ือจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด จํานวน 480,000 บาท 
 โดยประมาณการจากขอเท็จจริง ท่ีคาดวาจะไดรับจากสถานีขนสงผูโดยสาร

ทุกแหงท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 900,000 บาท 
 โดยประมาณการจากขอเท็จจริง ท่ีคาดวาจะไดรับจากสถานีขนสงผูโดยสาร

ทุกแหงท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   

เงินชวยเหลือจากงบประมาณรายจายท่ัวไป จํานวน 19,000,000 บาท 
 เงินงบประมาณรายจายท่ัวไปชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ 

เพ่ือจายเปนคาจางชั่วคราว คาจางพนักงานจาง คาตอบแทน คาใชสอย
และวัสดุ คาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ  

กิจการสถานีขนสงผูโดยสาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 
 

ประมาณการรายจาย รวมท้ังส้ิน   28,146,790 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง และเงินชวยเหลือจาก
งบประมาณรายจายท่ัวไป แยกเปน 

 

งบบุคลากร รวม 6,554,000 บาท 

 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 6,554,000 บาท 

  คาจางพนักงานจาง จํานวน 6,204,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง

ท่ัวไปของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ      
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   

   

  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 350,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ

และพนักงานจางท่ัวไป ของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   

   

งบดําเนินงาน รวม 16,910,000 บาท 

 คาตอบแทน รวม 2,600,000 บาท 

  1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเงินรางวัลเจาหนาท่ี 

จํานวน 600,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินรางวัลเจาหนาท่ีตํารวจและทหารท่ีปฏิบัติงานในสถานี
ขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 

   

  2. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน 2,000,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการ

และลูกจางประจํา และพนักงานจางของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง     
ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในกรณี
ท่ีมีงานจําเปนเรงดวนตองรีบดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

 คาใชสอย รวม 10,490,000 บาท 

  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ รวม 8,220,000 บาท 

   1. คาเชาทรัพยสิน จํานวน 120,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาเชาทรัพยสิน ในกิจการของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง 

ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 

   2. คาจางเหมาบริการ จํานวน 8,000,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการท่ีเปนกิจการของสถานีขนสงผูโดยสารทุก

แหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน 
จางเหมาพนักงานทําความสะอาดอาคารสํานักงาน อาคารสถานีขนสง
ผูโดยสาร จางเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานีขนสงผูโดยสาร      
ทุกแหง จางเหมาถายเอกสาร จางเหมากําจัดปลวก จางเหมากําจัดขยะ 
และกําจัดสิ่งปฏิกูลอ่ืนๆ 

   

   3. คาโฆษณาและเผยแพร    จํานวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการโฆษณา เผยแพร ประชาสัมพันธกิจการ 

อันเปนภารกิจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และ
สถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

   

  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ   รวม 700,000 บาท 

   1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ 

ลูกจางประจํา และพนักงานจางสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในการ
เดินทางไปราชการท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 

   

   2. คาใชจายโครงการเสริมสรางมาตรการความปลอดภัยในสถานี
ขนสงผูโดยสาร   

จํานวน 100,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการเสริมสรางมาตรการความปลอดภัย
ภายในสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหงท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาท่ีพัก คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ 
และคาใชจายอ่ืน ๆ รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) (เพ่ิมเติม) 
หนาท่ี 700 ลําดับท่ี 64 
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 

   3. คาใชจายโครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ                      
การใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสาร     

จํานวน 100,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และการใหบริการของสถานีขนสงผูโดยสารท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาท่ีพัก คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ 
และคาใชจายอ่ืน ๆ รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) (เพ่ิมเติม) 
หนาท่ี700 ลําดับท่ี 65 

   

   4. คาใชจายโครงการสัมมนาการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานี 
    ขนผูโดยสาร    

จํานวน 50,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสัมมนาการมีสวนรวมในการพัฒนา
สถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อ่ืน ๆ รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) (เพ่ิมเติม) 
หนาท่ี 700 ลําดับท่ี 66 

   

   5. คาใชจายในการจัดระบบจราจรภายในสถานีขนสงผูโดยสาร   จํานวน 400,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดระบบจราจรภายในสถานีขนสง

ผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน เชน ติดตั้งและซอมแซมเครื่องหมายสัญญาณ
จราจร ปายเตือน ปายบังคับ ปายไฟ ไฟสองสวาง งานตีเสนจราจร 
งานตีเสนชองจอดรถ และสัญลักษณบนพ้ืนผิวจราจร  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) (เพ่ิมเติม) 
หนาท่ี 700 ลําดับท่ี 67 

   

  คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน     รวม 1,570,000 บาท 

   คาซอมแซมครุภัณฑ     จํานวน 250,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง

ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 

   คาซอมแซมยานพาหนะ   จํานวน 70,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาซอมแซมยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช

เก่ียวกับยานพาหนะของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

   

   คาซอมแซมระบบไฟฟา จํานวน 250,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาซอมแซมระบบไฟฟาของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง

ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   

   คาซอมแซมส่ิงกอสราง จํานวน 1,000,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมสิ่งกอสรางท่ีเปนทรัพยสินของสถานี
ขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน   

   

 คาวัสดุ รวม 1,350,000 บาท 

  คาวัสดุสํานักงาน   จํานวน 200,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ ท่ีใชใน

ราชการของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

   

  คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุสื่อสารของสถานีขนสงผูโดยสารทุก

แหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   

  คาวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 300,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบาน งานครัว สําหรับใชในกิจการของ

สถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

   

  คาวัสดุกอสราง    จํานวน 250,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง และเครื่องมือเครื่องใชสําหรับงานกอสราง 

ภายในสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

   

  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง   จํานวน 70,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง ตลอดจนเครื่องมือ

เครื่องใชอ่ืน ๆ ท่ีใชกับยานพาหนะ ของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง       
ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

   

  คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 200,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาน้ํ ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับใช กับรถยนต 

รถจักรยานยนต และเครื่องมือ เครื่องใชอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับเครื่องยนต ท่ีใชใน
ราชการของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 

  คาวัสดุการเกษตร   จํานวน 170,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตรและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของของ

สถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

   

  คาวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรท่ีใชกับเครื่องคอมพิวเตอรของ

สถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

   

 คาสาธารณูปโภค   รวม 4,810,000 บาท 
  คาไฟฟา    จํานวน 4,000,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาไฟฟาของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

   

  คาน้ําประปา น้ําบาดาล จํานวน 700,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา น้ําบาดาลของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยู

ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   

  คาบริการทางดานโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคมและการสื่อสาร เชน คาวิทยุ

สื่อสาร คาใชจายเก่ียวกับระบบอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอ่ืนๆ ของสถานี
ขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน   

   

  คาโทรศัพท จํานวน 60,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทท่ีอยูในความรับผิดชอบของสถานีขนสงผูโดยสาร

ทุกแหง ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   

งบลงทุน รวม 2,296,600 บาท 
 คาครุภัณฑ รวม 1,631,300 บาท 
  1. ครุภัณฑสํานักงาน รวม 966,000 บาท 
   1.1 คาจัดซ้ือโตะ จํานวน 8,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะ จํานวน 2 ตัว เพ่ือใชในราชการสถานี

ขนสงผูโดยสารอําเภอภูเวียง สังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ แตสามารถหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  
หนาท่ี 639 ลําดับท่ี 32 

   

   1.2 คาจัดซ้ือเกาอ้ี จํานวน       6,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ี จํานวน 2 ตัว เพ่ือใชในราชการสถานี

ขนสงผูโดยสารอําเภอภูเวียง สังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ แตสามารถหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  
หนาท่ี 639 ลําดับท่ี 32 
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 

   1.3 คาจัดซ้ือพัดลมพรอมติดตั้ง  จํานวน 42,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพัดลมพรอมติดตั้ง ขนาด 30 นิ้ว จํานวน 10 
ตัว เพ่ือติดตั้งท่ีสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอภูเวียง สังกัด องคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑแตสามารถหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
หนาท่ี 952  ขอ 155 

   

   1.4 คาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฉุกเฉิน พรอมติดตั้ง จํานวน 36,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฉุกเฉิน พรอมติดตั้งท่ีสถานี

ขนสงผูโดยสารอําเภอภูเวียง จํานวน 8 ชุด พรอมอุปกรณติดตั้ง 
เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหา
ซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
หนาท่ี 952  ขอ 156        

   

   1.5 คาจัดซ้ือเครื่องโทรสาร จํานวน 18,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องโทรสาร ความเร็วในการสงไมเกินกวา   

6 วินาทีตอแผน สงไดครั้งละ 20 แผน พรอมอุปกรณติดตั้ง เพ่ือใช
ในสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอภูเวียง จํานวน 1 ชุด เปนครุภัณฑท่ี
มีกําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
หนาท่ี 952 ลําดับท่ี 157        

   

   1.6 คาจัดซ้ือพัดลมติดผนัง พรอมติดตั้ง  จํานวน 40,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพัดลมติดผนัง พรอมติดตั้ง ภายในสถานี    

ขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน แหงท่ี 3 ขนาด 18 นิ้ว จํานวน  
8 ตัว เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
แตสามารถหาซ้ือไดตามราคาในทองถ่ิน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
หนาท่ี 952 ลําดับท่ี 158       

   

   1.7 คาจัดซ้ือเครื่องขัดพ้ืนทําความสะอาด สถานีขนสงผูโดยสาร    จํานวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องขัดพ้ืนเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  

16 นิ้ว ใชไฟฟา ราคาพรอมอุปกรณติดตั้ง เพ่ือใชภายในสถานี
ขนสงผูโดยสารอําเภอบานไผ จํานวน 1 เครื่อง เปนครุภัณฑท่ีมี
กําหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  
หนาท่ี 648 ลําดับท่ี 51 
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   1.8 คาจัดซ้ือเกาอ้ีนั่งพักคอย แบบโลหะ ชนิด 3 ท่ีนั่ง จํานวน 600,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีนั่งพักคอย แบบโลหะชนิด 3 ท่ีนั่ง 

จํานวน 150 ชุด ขนาด 175×68×76 ซม. (กวาง×สูง×ลึก) 
เพ่ือใชในราชการสถานีขนสงผูโดยสารท่ีอยูในความรับผิดชอบ     
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนครุภัณฑท่ีไมมี  
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาใน 
ทองถ่ิน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  
หนาท่ี 638,641,642,643 ลําดับท่ี 26,42,50,55 

   

   1.9 คาจัดซ้ือเกาอ้ีพลาสติกพิงหลัง จํานวน 90,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีพลาสติกพิงหลัง จํานวน 300 ตัว  

เพ่ือใชในราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนครุภัณฑ
ท่ีไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑแตหาซ้ือไดตามราคา
ในทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้ 
     - เปนเกาอ้ีพลาสติกท่ีมีท่ีพิงหลัง ไมมีท่ีเทาแขน 
     - พลาสติกอยางดี หนา ทนทาน รับน้ําหนักไดดี 
     - ขนาด 39 x 37 x 81 เซนติเมตร 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม      
หนาท่ี 952 ลําดับท่ี 159        

   

   1.10 คาจัดซ้ือเครื่องดูดฝุน จํานวน 78,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องดูดฝุน ขนาด 15 ลิตร สามารถดูดฝุน

และน้ํา เปนราคาพรอมอุปกรณ จํานวน 6 เครื่อง เพ่ือใชใน
ราชการสถานีขนสงผูโดยสารท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
หนาท่ี  952 ลําดับท่ี 160                  

   

   1.11 คาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ จํานวน 28,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด    

24,000 BTU เปนราคาท่ีรวมคาติดตั้งไดรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร 5 จํานวน  
1 เครื่อง เพ่ือใชในราชการสถานีขนสงผูโดยสารท่ีอยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เปนครุภัณฑ
ท่ีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
หนาท่ี 953  ลําดับท่ี 25        
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 

  2. ครุภัณฑงานบานงานครัว รวม 121,600 บาท 
   2.1 คาจัดซ้ือเครื่องตัดแตงพุมไม  จํานวน 17,600 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดแตงพุมไม เปนเครื่องตัดแตงพุมไม

ชนิดใชเครื่องยนตแบบมือถือ ใชเครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
ความจุกระบอกสูบขนาดไมนอยกวา 21 ซีซี เครื่องยนตขนาดไม
นอยกวา 0.9 แรงมา ใบมีดตัดขนาดไมนอยกวา 29.5 นิ้ว จํานวน 
1 เครื่อง เปนครุภัณฑท่ีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  
หนาท่ี 638 ลําดับท่ี 25 

   

   2.2 คาจัดซ้ือเครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็น แบบตอทอ จํานวน 104,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด  

2 กอก มีทอน้ํารอน 1 หัว น้ําเย็น 1 หัว เปนเครื่องทําน้ํารอนน้ํา
เย็นแบบต้ังพ้ืน ระบบตอทอประปา มีระบบกรองน้ําในตัวเครื่อง 
ความจุถังเก็บน้ําเย็นไมนอยกวา 4 ลิตร ความจุน้ํารอนไมนอยกวา 
2 ลิตร ตัวเครื่องท้ังภายนอกและภายในทําดวยวัสดุไมเปนสนิม    
ไรสารตะก่ัว มีอุปกรณควบคุมการเปด-ปดน้ํา มีระบบตัดไฟ
อัตโนมัติใชไฟฟา AC 220 โวลต 50 เฮิรต จํานวน 4 เครื่อง เพ่ือใช
ในราชการสถานีขนสงผูโดยสารท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  
หนาท่ี 642 ลําดับท่ี 48 

   

  3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน 392,200 บาท 

   3.1 คาจัดซ้ือเครื่องเสียงตามสาย พรอมติดตั้ง จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเสียงตามสาย พรอมชุดอุปกรณการ

ประชาสัมพันธ ชุดลําโพง ชุดไมโครโฟนมือถือแบบสายพรอมติดตั้ง  
เพ่ือใชในราชการสถานีขนสงผูโดยสารท่ีอยูในความรับผิดชอบ     
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนครุภัณฑท่ีไมมี
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตหาซ้ือไดตามราคาใน
ทองถ่ิน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  
หนาท่ี 640 ลําดับท่ี 37 

   

   3.2 คาจัดซ้ือเครื่องโทรทัศน LED TV แบบ Smart TV จํานวน 194,700 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องโทรทัศน LED TV แบบ Smart TV 

ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 11 เครื่อง เพ่ือใชในราชการสถานีขนสง       
โดยสารท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด 
ขอนแกน เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ    
รายละเอียดดังนี้ 
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    - แสดงภาพดวยหลอดภาพแบบ LED Backlight 
    - สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV) 
    - ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาณเพ่ือการเชื่อมตอ 
      สัญญาณภาพและเสียง  
    - ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ รองรับไฟล ภาพ       
      เพลง และภาพยนตร 
    - มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม         
หนาท่ี 953  ลําดับท่ี 162  

   3.3 คาจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 28,200 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 

ขนาด 3000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชในราชการ
สถานีขนสงผูโดยสารท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ คุณลักษณะดังนี้ 

- เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพ่ือ
ฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวีดิโอ 

- ใช LCD Panel หรือระบบ DLP 
- ระดับ SVGA และ XGA เปนระดังความละเอียดของภาพ 
  ท่ี True 
- ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดคาความสองสวางข้ันต่ํา 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม          
หนาท่ี  953 ลําดับท่ี 163 

   

   3.4 คาจัดซ้ือกลองถายภาพ จํานวน 19,300 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองถายภาพระบบดิจิตอล 20 ลานพิกเซล 

เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera) ความละเอียด 
ท่ีกําหนดเปนความละเอียดท่ีเซ็นเซอรภาพ มีระบบแฟลตในตัว 
สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเม่ือขอมูลเต็ม
หรือเม่ือตองการเปลี่ยน สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยัง
เครื่องคอมพิวเตอรได พรอมกระเปาบรรจุกลอง จํานวน 1 เครื่อง 
เพ่ือใชในราชการสถานีขนสงผูโดยสารท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ คุณลักษณะดังนี้ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)   
หนาท่ี 646 ลําดับท่ี 72 
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 

  4. ครุภัณฑการเกษตร จํานวน 110,000 บาท 
   4.1 คาจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอรไฟฟา  จํานวน 110,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา แบบมอเตอรไฟฟา สูบน้ําได     

450 ลิตร/นาที จํานวน 10 เครื่อง เพ่ือใชในราชการสถานีขนสง
ผูโดยสารท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน เปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ คุณลักษณะดังนี้ 

- เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอรไฟฟา 
- ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) 
- สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณท่ีกําหนด 
- สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
- อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟาตอง 
  มีครบชุด พรอมท่ีจะใชงานได 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม    
 หนาท่ี  953  ลําดับท่ี 164 

   

  5. ครุภัณฑโรงงาน จํานวน 41,500 บาท 
   5.1 คาจัดซ้ือเครื่องเจียร  จํานวน 5,500 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเจียร แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว (125 

มิลลิเมตร) ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 1,000 วัตต 
ความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที จํานวน 1 เครื่อง 
เพ่ือใชในราชการสถานีขนสงผูโดยสารท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  เปนครุภณัฑท่ีมีกําหนดไวใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม         
หนาท่ี 953 ลําดับท่ี 165  

   

   5.2 คาจัดซ้ือเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ  จํานวน 36,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ ขนาด 2.50 

มิลลิเมตร จํานวน 2 เครื่อง ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอย
กวา 350 วัตต ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดความหนาข้ันต่ําของแผน
เหล็กท่ีตัดได เพ่ือใชในราชการสถานีขนสงผูโดยสารท่ีอยูในความ 
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนเปนครุภัณฑท่ีมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม         
หนาท่ี 953 ลําดับท่ี 166  

   

 
 
 
 
 
 

       



 522          ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 

 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 440,000 บาท 
  คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค จํานวน   440,000 บาท 
   1. คากอสรางหองเก็บวัสดุ  จํานวน 300,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากอสรางหองเก็บวัสดุ ขนาด 4x6 เมตร จํานวน  

1 แหง ภายในสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน แหงท่ี 3 
รายละเอียดเปนไปตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม         
หนาท่ี 700 ลําดับท่ี  62 

   

   2. คากอสรางท่ีจอดรถจักรยานยนต/จักรยาน สถานีขนสง    
    ผูโดยสารอําเภอภูเวียง 

จํานวน 40,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางท่ีจอดรถจักรยานยนต/จักรยานหลังคาดาน 
หนาสูง 2 เมตร ดานหลัง 1.80 เมตร กวาง 2 เมตร ยาว 12 เมตร 
สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอภูเวียง จํานวน 1 แหง รายละเอียด
เปนไปตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)   
หนา 380 ลําดับท่ี 12   

   

   3. โครงการปรับปรุงหองประชุมอาคาร 1 จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาโครงการปรับปรุงหองประชุมอาคาร 1 สถานีขนสง     

ผูโดยสารจังหวัดขอนแกน แหงท่ี 3 รายละเอียดเปนไปตามแบบ     
แปลนรายละเอียดเปนไปตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน     
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม           
หนาท่ี 700 ลําดับท่ี  63 

   

งบกลาง รวม 271,490 บาท 
 งบกลาง รวม 271,490 บาท 
  เงินสมทบประกันสังคม จํานวน 180,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจางตามภารกิจ

ของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหงท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

   

  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 91,490 บาท 
   เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2500 ซ่ึงสมทบในอัตรารอยละหนึ่งของรายไดสถานีขนสง
ผูโดยสาร ไมรวมเงินอุดหนุน 
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