




 

 
 

ประกาศ องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 253 กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวม
ตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ดังน้ันเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงขอประกาศผลการดําเนินงาน
การจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดังน้ี  

 
ก. วิสัยทัศน์ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

"องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นองค์กรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุ่งมั่นพัฒนาขอนแก่น 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง" 
 

ข. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวก ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากใหม้ั่นคง ชุมชนเข็มแข็ง และพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างย่ังยืน 

3. พัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมเห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญา และชุมชนท้องถิ่น 

4. สนับสนุน และจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
5. ประสานและเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งระบบ

บริการสาธารณะ 



6. อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิน่ 

7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างย่ังยืน 

8. สร้างความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วน และเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

9. บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน" 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน และสังคม 

1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวัย 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 

4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเล่นกีฬา และ
พัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ 

5. อนุรักษ์ สืบสาน ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป 

6. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายเช่ือมโยงสู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และ
เผยแพร่สูส่ังคม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษา 

1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา ใหม้ีคณุภาพได้มาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน 

2. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มคีุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเช่ือมโยงกับภูมิสังคม 

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ และ
พัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและศลีธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1. พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตําบลและอําเภอให้ได้
มาตรฐาน 

2. พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนสง่ผู้โดยสารให้ได้มาตรฐาน 
สะดวก สะอาดและปลอดภัย 



3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมืองและ
ชุมชน 

4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 

5. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์(Eco City) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบ
วงจร 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส 

5. ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมรายได้
และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. สนับสนุน ส่งเสริม ฟ้ืนฟู รกัษาป่าและป่าต้นนํ้าลําธาร 

2. พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้าให้เพียงพอ
กับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

3. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการชะแบบครบวงจรและน้ําเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

4. เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที ่

5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

6. สนับสนุน ส่งเสริมการใช้พลงังานทางเลือก 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงาน
และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

2. พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็น
ธรรม และตรวจสอบได้ 

3. พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 



ง. การวางแผน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี     

(พ.ศ. 2561 – 2564)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง
ของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เมื่อวันที่  
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

152 511,174,800 103 450,505,000 98 495,600,000 96 427,100,000 

การพัฒนาการศึกษา 172 540,071,607 223 550,742,291 140 325,101,376 127 283,118,705 

การพัฒนาเมืองและชุมชน 1,378 1,704,515,204 701 1,261,161,878 489 1,017,205,944 431 920,223,204 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 57 170,071,000 46 86,225,000 44 75,125,000 44 74,625,000 

การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

499 372,334,000 153 194,638,000 136 176,530,000 125 172,953,000 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

64 174,442,000 60 151,440,000 60 149,440,000 60 144,740,000 

รวม 2,322 3,472,608,611 1,286 2,694,712,169 967 2,239,002,320 883 2,022,759,909 

 
แผนภูมิ แสดงจํานวนโครงการ การจัดทําแผน 4 ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทําแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

 
 
 

จ. การจัดทํางบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมือ่วันที่ 19 
กันยายน 2560  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน  343 โครงการ งบประมาณ  
1,134,251,240 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี     

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 45 351,245,000.00 

การพัฒนาการศึกษา 57 198,436,040.00 

การพัฒนาเมืองและชุมชน 167 215,789,500.00 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 17 71,701,500.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 32 21,903,000.00 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 25 275,176,200.00 

รวม 343 1,134,251,240.00 
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แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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รายละเอียดโครงการในข้อบญัญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีดังนี้ 

 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด 

 1,500,000.00 เพ่ือให้ประชาชนใน
จังหวัดขอนแก่นมี

ความรู้ และ
ตระหนักถึงภัยของ
ยาเสพติด ส่งผลให้
จํานวนผู้เก่ียวข้อง
กับยาเสพติดลดลง 

จัดอบรม/กิจกรรม
รณรงค์ให้ความรู้
เก่ียวกับส่ิงเสพติด
ให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนใน
เขตพ้ืนที่จังหวัด

ขอนแก่น 

2 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

ส่งเสริมความสงบเรียบร้อย
และป้องกันอาชญากรรม 

 1,500,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพแก่
ประชาชนในการ

ดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่
ประชาชนท่ัวไป 

3 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการส่งเสริมกิจการ
สาธารณสุข 

 31,075,000.00 เพ่ือป้องกัน ควบคุม
โรคระบาดและโรค
ร้ายแรงต่างๆ ไม่ให้
มีการแพร่ระบาดใน
เขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่นและเพ่ือ
คุ้มครองสุขภาพ

และคุณภาพที่ดีของ
ประชาชน 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น 

4 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

ค่าป่วยการสําหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน 

 282,600,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วย
การสําหรับ
อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.)ใน

เขตจังหวัดขอนแก่น 

ผู้นําชุมชนที่
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข 

จํานวนประมาณ 
39,250 คนอัตรา
คนละ 600 บาท/

เดือน 

5 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจัดงานประเพณี
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 6,300,000.00 เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการจัด
งานไหมและงาน
ประเพณีที่สําคัญ

ของจังหวัด
ขอนแก่น 

คุ้มวัฒนธรรมใน
เทศกาลงานไหม
นานาชาติฯและ
ประชาชนได้

ร่วมกันสนับสนุน
ส่งเสริมวัฒนธรรม

ของท้องถิ่น 
6 การพัฒนาคุณภาพคนและ

สังคม 
โครงการอบรมเยาวชน
มุสลิมคริสต์ หรือพุทธ 

  300,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงามให้คงไว้

สืบไป 

เยาวชนในเขต
จังหวัดขอนแก่น 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

7 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ส่งเสริมประสิทธิภาพและ
ขยายผลการดําเนินงาน
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. 

 60,000.00 เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้

ติดเชื้อ H.I.V. 

ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเชื้อ H.I.V. 
และครอบครัวใน
เขตอําเภอโคกโพธิ์

ไชย 

8 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. 

อําเภอชนบท 

 100,000.00 เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้

ติดเชื้อ H.I.V. 

ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเชื้อ H.I.V.  63 
ราย บุตรผู้ป่วยโรค
เอดส์ในวัยเรียน 46 

ราย 

9 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ของศูนย์เฉลิมพระ

เกียรติเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ 
H.I.V. อําเภอชุมแพ 

 260,000.00 เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้

ติดเชื้อ H.I.V. 

ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเชื้อ H.I.V.  96 

ราย 

10 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. 

อําเภอน้ําพอง 

 200,000.00 เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้

ติดเชื้อ H.I.V. 

ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเชื้อ H.I.V.  
174 ราย บุตร

ผู้ป่วยโรคเอดส์ใน
วัยเรียน 70 ราย 

11 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. 

อําเภอโนนศิลา 

 80,000.00 เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้

ติดเชื้อ H.I.V. 

ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเชื้อ H.I.V.  44 
ราย บุตรผู้ป่วยโรค
เอดส์ในวัยเรียน 22 

ราย 

12 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม สนับสนุนการดําเนิน งาน
ของศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์ และผู้ติดเชื้อ H.I.V. 

อําเภอพล 

 200,000.00 เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้

ติดเชื้อ H.I.V. 

ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติด เชื้อ H.I.V.  
155 ราย  -บุตร
ผู้ป่วยโรคเอดส์ใน 
วัยเรียน 53 ราย 

13 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม สนับสนุนการดําเนิน งาน
ของศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์ และผู้ติดเชื้อ H.I.V. 

อําเภอภูผาม่าน 

 60,000.00 เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้

ติดเชื้อ H.I.V. 

ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติด เชื้อ H.I.V.  

36 ราย บุตรผู้ป่วย
โรคเอดส์ใน วัย
เรียน 24ราย 

14 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม สนับสนุนการดําเนิน งาน
ของศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์ และผู้ติดเชื้อ H.I.V. 

อําเภอมัญจาคีรี 

 100,000.00 เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้

ติดเชื้อ H.I.V. 

ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติด เชื้อ H.I.V.  
132 ราย  -บุตร
ผู้ป่วยโรคเอดส์ใน 
วัยเรียน 51 ราย 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

15 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม สนับสนุนการดําเนิน งาน
ของศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์ และผู้ติดเชื้อ H.I.V. 

อําเภอแวงใหญ่ 

 100,000.00 เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้

ติดเชื้อ H.I.V. 

ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติด เชื้อ H.I.V.  
65 ราย  บุตร

ผู้ป่วยโรคเอดส์ใน
วัยเรียน 55 ราย 

16 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม สนับสนุน งบประมาณ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ 

และผู้ติดเชื้อ H.I.V. 
อําเภอสีชมพู 

 150,000.00 เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้

ติดเชื้อ H.I.V. 

ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติด เชื้อ H.I.V.  
232 ราย  บุตร

ผู้ป่วยโรคเอดส์ใน 
วัยเรียน 68 ราย 

17 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม สนับสนุน งบประมาณ
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ 

และผู้ติดเชื้อ H.I.V. 
อําเภออุบลรัตน์ 

 100,000.00 เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ช่วยเหลือทางสังคมแก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้

ติดเชื้อ H.I.V. 

ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเชื้อ H.I.V. 
และครอบครัว

ภายใน เขตพ้ืนที่
อําเภออุบลรัตน์ 

18 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัคร สาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) 

จังหวัดขอนแก่น ประจําปี 
2561 

 1,660,000.00 เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพและ

ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของ
อาสาสมัคร 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข ประจํา

หมู่บ้านในเขต 
พ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น 

19 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม การพัฒนารูปแบบการ
บริการท่ี สมบูรณ์แบบเพ่ือ
การดูแลผู้ป่วยภาวะ ปาก
แหว่งเพดานโหว่และความ
พิการ แต่กําเนิดของศีรษะ

และใบหน้าใน พ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น 

 300,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบการ
ดูแลรักษาและผ่าตัด

ผู้ป่วยปากแหว่งเพดาน
โหว่และพิการทาง
ใบหน้าให้มีความ
สมบูรณ์แบบ
ครอบคลุม 

ผู้ป่วยภาวะปาก
แหว่ง เพดานโหว่
และความ พิการ
ทางใบหน้าใน 

จังหวัดขอนแก่น 

20 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประจําปี 2561 

 1,000,000.00 เยาวชนและประชาชน
ในเขตจังหวัดขอนแก่น 
มีความรู้ความเข้าใจถึง
โทษและพิษภัยของยา

เสพติด 

เยาวชนและ
ประชาชน ภายใน

เขตจังหวัด 
ขอนแก่น 

21 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม อบรมอาสาสมัครต่อต้าน 
ยาเสพติด 

 100,000.00 เพ่ือให้สมาชิก
อาสาสมัครต่อต้านยา
เสพติดได้เพ่ิมพูน
ความรู้และเรียนรู้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
การป้องกันปราบปราม

ยาเสพติด และ
อาชญากรรม 

อบรมสมาชิก
อาสาสมัคร 

ต่อต้านยาเสพติด 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

22 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์
ต้าน ยาเสพติด ประจําปี 

2561 

 200,000.00 เพ่ือให้เด็ก นักเรียน 
เยาวชน มีจิตสํานึกใน
การมีส่วนร่วม ในการ
แก้ปัญหาอาชญากรรม 

ยาเสพติด  

นักเรียน นักศึกษา  
ประชาชนท่ัวไปใน
พ้ืนที่อําเภอบ้านไผ่ 
จํานวน 500 คน 

23 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรม ต้านยาเสพ

ติด ประจําปี 2561 

 300,000.00 เพ่ือแสวงหาแนวร่วม
ในการหาข้อมูล
ข่าวสาร และให้

อาสาสมัคร สมาชิก
แจ้งข่าวมีการประสาน
ปฏิบัติกับหน่วยงานอ่ืน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนในพ้ืนที่
อําเภอบ้านไผ่ 
จํานวน 40 คน 

24 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรม และยาเสพ

ติด อําเภอโนนศิลา 
ประจําปี 2561 

 100,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เก่ียวกับการข่าว 

อาชญากรรม 

เจ้าหน้าที่ได้ถูกต้อง 
แม่นยําและเป็น
ประโยชน์ต่อทาง

ราชการสามารถแจ้ง
ข่าวสารให้กับ 

ผู้นําชุมชน 
ประชาชน 

อาสาสมัครที่อยู่ใน
เขต รับผิดชอบของ
สถานีตํารวจ ภูธร
โนนศิลา จํานวน  

200 คน 

25 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม อบรมให้ความรู้สร้าง
ภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดให้กับ

เด็กนักเรียนใน 
สถานศึกษาประจําปี 

2561 

 80,000.00 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
รู้จักป้องกันตนเองให้
พ้นภัยจากปัญหา
อาชญากรรม  

โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ รับผิดชอบ 

26 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม หมู่บ้านชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดและ อาชญากรรม 

ประจําปี 2561 

 120,000.00 เพ่ือร่วมศึกษาสภาพ
ปัญหาความเป็นอยู ่

ปัญหาสังคม
อาชญากรรมและยา
เสพติดที่เกิดขึ้นใน

หมู่บ้านและร่วมกันหา
แนวทางแก้ไข 

1.บ้านหญ้าเครือ 
ม.6 ต.กุดเพียขอม 
อ.ชนบท 2.บ้าน
สระแก้ว ม.4  ต.
บ้านแท่น อ.ชนบท 
3.บ้านดอนหัน ม.6  
ต.ห้วยแก อ.ชนบท 

27 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ฝึกอบรมเยาวชนมั่นใจ 
ห่างไกล ยาเสพติด สถานี
ตํารวจภูธรเปือยน้อย 

ประจําปี 2561 

 250,000.00 เพ่ือแสวงหาความ
ร่วมมือจากเยาวชนใน
การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมยาเสพติด 

อุบัติภัยต่าง ๆ 

นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน ในพ้ืนที่
อําเภอเปือยน้อย 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

28 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จัดงานประเพณีสุดยอด
สงกรานต์ อีสาน เทศกาล
ดอกคูณเสียงแคน และ

ถนนข้าวเหนียว 

 400,000.00 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม ฟ้ืนฟูสืบสาน
และอนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามให้คง
อยู่สืบไป 

-จัดงานประเพณี
สุดยอดสงกรานต์
อีสาน ณ บริเวณ 
บึงแก่นนคร และ
ถนนข้าวเหนียว 
(ถนนศรีจันทร์  

จากบริเวณส่ีแยก
ตึกเตียวฮง-ถึง

บริเวณ
ศาลหลักเมือง
ขอนแก่น) 

29 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จัดงานประเพณีออก
พรรษา ลอยประทีปบูชา

พุทธกตัญญู 

 100,000.00 เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น 

-จัดกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

สืบสาน
ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี 

30 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม โครงการสืบสานงาน
ประเพณีและ ของดีเมือง

กระนวน 

 150,000.00 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
งานประเพณีท้องถิ่น
และศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้านให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางใน

สังคมไทย 

-ประชาชน 9 
ตําบล องค์กร 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ในเขตพ้ืนที่อําเภอ

กระนวน 

31 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม โครงการจัดงานกาชาด
ประจําปี รวมของดีเมือง

ชุมแพ 

 300,000.00 1.เพ่ือรักษาประเพณี
อันดีงามตลอดจนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

ตลอดไป 

2.เพ่ือส่งเสริมการ
จําหน่ายสินค้าตาม

นโยบายหนึ่งตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์และสินค้า

พ้ืนเมือง 

จัดงานกาชาดฯ 7 
วัน 7 คืน โดยมี

กิจกรรมในงานดังนี้  
-จัดขบวนแห่ของดี
เมือง ชุมแพและ
ศิลปวัฒนธรรม   -
ออกร้านจําหน่าย
สินค้า พ้ืนเมือง 

OTOP  -ประกวด
พืชผลทางการ 

เกษตร   -แข่งขัน
และการละเล่น 

พ้ืนบ้าน 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

32 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม โครงการจัดงานประเพณี 
บุญบั้งไฟ อําเภอบ้านไผ่ 

 300,000.00 เพ่ือสืบสานอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม

ประเพณีบุญบั้งไฟ
สืบไป 

-จัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ บ้าน

ละว้า,บ้านชีกกค้อ 
ต.เมืองเพีย อ.บ้าน

ไผ่ 

33 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จัดงานประเพณีบุญกุ้ม
ข้าว ใหญ่และของดีอําเภอ

บ้านไผ่ 

 200,000.00 เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบ
สานขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิ

ปัญญาด้านประเพณี
ท้องถิ่นให้เป็นที่
ประจักษ์สืบไป 

-จัดงานประเพณี
บุญกุ้มข้าว ใหญ่
และของดีอําเภอ

บ้านไผ่ 

34 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จัดงานประเพณีสรงน้ํา 
พระเจ้าใหญ่ไชยวาน 

ประจําปี 

 100,000.00 -เพ่ือส่งเสริมและสืบ
สานการจัดงาน

ประเพณีพระเจ้าใหญ่
ไชยวาน อําเภอโคก

โพธิ์ไชย 

-จัดงานประเพณี
พระเจ้า ใหญ่ไชย

วาน 

35 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
(สองฝ่ังบั้งไฟล้าน) 
ขอนแก่น-ชัยภูมิ 

 500,000.00 เพ่ือเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียม

ประเพณีท้องถิ่นไว้สืบ
ทอดต่อไป 

-จัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ (สองฝ่ัง

บั้งไฟล้าน) 
ขอนแก่น - ชัยภูมิ 
ของอําเภอ โคก

โพธ์ิไชย 

36 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม งานเทศกาลกล้วยไม้ป่า
บาน ของดีเมืองมัญจาคีรี 

 200,000.00 เพ่ืออนุรักษ์พันธุ์
กล้วยไม้ช้างกระและ
สืบสานวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม 

-จัดงานเทศกาล
กล้วยไม้ป่า บาน 
และของดีเมือง

มัญจาคีรี 

37 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จัดงานประเพณีบวงสรวง
หลักเมือง ภูเวียงและ

เทศกาลของดีเมืองภูเวียง 
ประจําปี 

 200,000.00 1.เพ่ืออนุรักษ์รักษาไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามของ

ประชาชนอําเภอภูเวียง 

2.เพ่ือประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเท่ียวให้
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

 

-จัดแสดงแสง สี 
เสียง  -จัดขบวน
แห่ศิลปวัฒนธรรม  
-จัดนิทรรศการ 
OTOP  -จัด

ประกวดอาหาร
พ้ืนเมือง  -

ประกวดผลิตผล
ทางการ เกษตร  -
การแสดงศิลปะ

พ้ืนเมือง 
 
 
 
 

 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

38 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม เทศกาลว่าวและบุญกุ้ม
ข้าว โนนศิลา ประจําปี 

2561 

 300,000.00 1.เพ่ือส่งเสริมให้มีงาน
เทศกาลที่จัดขึ้นเปน็
ประเพณีประจําปีของ

อําเภอโนนศิลา 

2.เพ่ือเสริมสร้าง
เอกลักษณ์และ

ประชาสัมพันธ์อําเภอ
โนนศิลาให้เป็นที่รู้จัก

ของคนทั่วไป 

1.จัดงานบุญกุ้ม
ข้าว-จัดพิธี

บวงสรวงพระแม่ 
โพสพ/สู่ขวัญข้าว    

-ออกร้าน
นิทรรศการ การ 

แสดงสินค้า OTOP   
-การประกวด
ผลิตภัณฑ์ ทาง

การเกษตร แข่งขัน 
นวดข้าว ประกวด
อาหาร 2.จัดงาน
บุญประเพณีของ 
แต่ละตําบลใน
อําเภอ โนนศิลา 

39 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ออกร้านธารากาชาดเพ่ือ
หารายได้ ในเทศกาลไหม
นานาชาติ ประเพณี ผูก
เส่ียวและงานกาชาด
จังหวัด ขอนแก่น 

 300,000.00 1.เพ่ือยกระดับงานไหม
ขอนแก่นสู่ความเป็น
สากลในอนุภูมิภาคลุ่ม

น้ําโขง 
 

2.เพ่ือจัดหารายได้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
ภารกิจของเหล่ากาชาด

จังหวัดขอนแก่น 

ประชาชนเขตพ้ืนที่
จังหวัด ขอนแก่น 
และประชาชน

ทั่วไป ที่สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม 

40 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม งานประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ่ และ ของดีแวงใหญ่ 

ประจําปี 2561 

 200,000.00 1.เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณี
ท้องถิ่นให้ดํารงอยู่

สืบไป 
 

2.เพ่ือเป็นการส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร 
ซึ่งจะได้นําผลผลิตมา

ประกวดแข่งขัน 

ทุกตําบลในเขต
พ้ืนที่อําเภอ แวง
ใหญ่ รวม 52 

หมู่บ้าน ร่วมจัด
กิจกรรม 

41 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จัดงานเทศกาลประจําปี 
อําเภอ หนองนาคํา งาน
เทศกาลงมปลา น้ําแดง
แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธ

นาคํา 

 200,000.00 เพ่ือสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ

วัฒนธรรมของท้องถิ่น
ให้ดํารงอยู่ต่อไป 

 

 

 

จัดงานเทศกาล
ประจําปี 

ระยะเวลา 3 วัน 3 
คืน 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

42 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม งานประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ่ และ ของดีอําเภอ

หนองสองห้อง 

 200,000.00 เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบ
สานขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิ

ปัญญาด้านประเพณี
ท้องถิ่นให้เป็นที่
ประจักษ์สืบไป 

-จัดงานประเพณี
บุญกุ้มข้าว ใหญ่
และของดีอําเภอ 
หนองสองห้อง 

43 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จัดงานไหมมัดหมี่และของ
ดีเมือง ชลบถ" ประจําปี 

 200,000.00 1.เพ่ือประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของ

อําเภอชนบท 
 

2.เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ 

-ประชาชนอําเภอ
ชนบท และอําเภอ
ใกล้เคียง ประมาณ 

40,000 คน 

44 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์บ้าน
แฮด 

 200,000.00 เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคีและส่งเสริมให้
บุคลากร ผู้นําท้องที่ได้
ออกกําลังกาย และ
รักษาไว้ซึ่งประเพณี
การแข่งขันกีฬา    
บ้านแฮดสัมพันธ์ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่วน
ราชการ กํานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่ 
อําเภอบ้านแฮด 

45 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการกีฬา 

 18,400,000.00 เพ่ือพัฒนาวงการกีฬา
ในตําบลและส่งเสริม
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

ห่างไกลอบายมุขและ
ส่ิงเสพติด 

ประชาชนในอําเภอ
เมือง และอําเภอ

ใกล้เคียง 

46 การพัฒนาการศึกษา โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

 250,000.00 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนในสังกัดฯ 

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 
19 โรงเรียน 

47 การพัฒนาการศึกษา โครงการจัดหลักสูตรระยะ
ส้ันในสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

 200,000.00 เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนหลักสูตรระยะส้ัน
ให้กับโรงเรียนในสังกัด

ฯ 

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 
19 โรงเรียน 

48 การพัฒนาการศึกษา โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของครูและ

นักเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 

 1,700,000.00 เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับภาค 
และระดับประเทศ 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

49 การพัฒนาการศึกษา โครงการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 200,000.00 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ออกนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล
โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

50 การพัฒนาการศึกษา โครงการนักเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่นอ่านออกเขียนได้
ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

 500,000.00 เพ่ือส่งเสริมการอ่าน
ออกและพัฒนาทักษะ
การเขียนของนักเรียน

ในสังกัด 19 แห่ง 

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 
19 โรงเรียน 

51 การพัฒนาการศึกษา โครงการกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ กิจกรรม 
TO BENUMBER ONE 
และกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 

 100,000.00 เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม

เทิดพระเกียรติ     
และเผยแพร่        

พระราชกรณียกิจ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และพระ

บรมวงศ์ศานุวงศ์และ
เพ่ือสนับสนุน และ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา และชุมชน 

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 
19 โรงเรียน 

52 การพัฒนาการศึกษา โครงการนักเรียนคนเก่ง
ของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

 150,000.00 เพ่ือทดสอบความรู้
ความสามารถทางด้าน
วิชาการของนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด 

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 
19 โรงเรียน 

53 การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 300,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 
19 โรงเรียน 

54 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริมกิจการ
ลูกเสือเนตรนารีและ    

ยุวกาชาด 

 250,000.00 เพ่ือสนับสนุน และ
ส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของ

ลูกเสือ เนตรนารีและ
ยุวกาชาด 

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 
19 โรงเรียน 

55 การพัฒนาการศึกษา โครงการนิเทศติดตามและ
ประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาสังกัด 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

 150,000.00 เพ่ือนิเทศติดตามและ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

สังกัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 
19 โรงเรียน 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

56 การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาใน

สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นส่วน

จังหวัดขอนแก่น 

 250,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นส่วน

จังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 
19 โรงเรียน 

57 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่

จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

 200,000.00 เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา 

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 
19 โรงเรียน 

58 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริม
การศึกษา 

 3,000,000.00 เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมการศึกษา
ทั้งในระบบและนอก

ระบบ 

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 
19 โรงเรียน 

59 การพัฒนาการศึกษา ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
พัฒนานักเรียนสู่ความเป็น

เลิศทางวิชาการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

 12,000,000.00 เพ่ือพัฒนานักเรียนสู่
ความเป็นเลิศทาง

วิชาการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 
19 โรงเรียน 

60 การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต

จังหวัดขอนแก่น 

 1,000,000.00 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตจังหวัด
ขอนแก่น 

61 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านหนองเส้ียว 

 8,990,790.00 เพ่ือสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนบ้านหนอง
เส้ียว 

62 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์
อุปถัมภ์) 

 6,500,430.00 เพ่ือสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนบ้านคูขาด
(สถิตย์อุปถัมภ์) 
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63 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

 27,927,010.00 เพ่ือสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนเมืองพล
พิทยาคม 

64 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์
ศึกษา 

 5,374,510.00 เพ่ือสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนแท่นศิลา
ทิพย์ศึกษา 

65 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนศรีเสมาวิทยา
เสริม 

 5,886,050.00 เพ่ือสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนศรีเสมา
วิทยาเสริม 

66 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 

 5,761,770.00 เพ่ือสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนพิศาล
ปุณณวิทยา 

67 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
พิทยาลัย 

 3,797,890.00 เพ่ือสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนพระธาตุ
ขามแก่นพิทยาลัย 

68 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โรง
เรียนซําสูงพิทยาคม 

 6,357,230.00 เพ่ือสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนซําสูง
พิทยาคม 
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69 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 

 3,929,470.00 เพ่ือสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนพูวัดพิทยา
คม 

70 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนหนองโนประชา
สรรค์ 

 6,146,740.00 เพ่ือสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการ
สอนตามเกณฑ์

มาตรฐาน
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

71 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนโคกสูงประชา
สรรพ์ 

 3,536,730.00 เพ่ือสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนโคกสูง
ประชาสรรพ์ 

72 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนโนนหันวิทยายน 

 10,333,720.00 เพ่ือสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนโนนหัน
วิทยายน 

73 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา 

 16,799,130.00 เพ่ือสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนสีชมพู
ศึกษา 

74 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 

 4,932,200.00 เพ่ือสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนมัธยม
หนองเขียด 
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75 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

 6,734,480.00 เพ่ือสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนพระยืน
วิทยาคาร 

76 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนเปรมติณสูลา
นนท์ 

 4,856,330.00 เพ่ือสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนเปรมติณสู
ลานนท์ 

77 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 

 9,338,360.00 เพ่ือสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนนางิ้ววิทยา
สรรค์ 

78 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยา
ลัย 

 5,105,200.00 เพ่ือสนับสนุน
ทรัพยากรในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนซับ
สมบูรณ์พิทยาลัย 

79 การพัฒนาการศึกษา ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย
นักเรียนเคร่ืองเขียน 
หนังสือและแบบเรียน

เสริมทักษะ 

 15,000,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เคร่ืองแต่งกายนักเรียน
เคร่ืองเขียน หนังสือ
และแบบเรียนเสริม
ทักษะของโรงเรียนใน

สังกัดฯ 

วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
นักเรียนเคร่ือง

เขียน หนังสือและ
แบบเรียนเสริม

ทักษะของโรงเรียน
ในสังกัดฯ 

80 การพัฒนาการศึกษา โครงการสร้างโรงเรียน
ชาวนามืออาชีพ 

 200,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม
การทํานาแบบครบ

วงจร และเป็นศูนย์การ
ทําเกษตรแบบประณีต 

 

 

โรงเรียนเมืองพล
พิทยาคม 
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81 การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ

กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

 500,000.00 เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด 
อบจ.ขอนแก่น 

82 การพัฒนาการศึกษา โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาของนักเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

 2,500,000.00 เพ่ือส่งเสริมการเล่น
กีฬา การออกกําลัง

กาย และความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาของ
นักเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียนในสังกัด 
อบจ.ขอนแก่น 

83 การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาระบบงาน
วิชาการสถานศึกษาสังกัด

องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ขอนแก่น 

 1,000,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบงาน
วิชาการสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ขอนแก่น 

โรงเรียนในสังกัด 
อบจ.ขอนแก่น 

84 การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพ 
นักเรียนสังกัดองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัด

ขอนแก่น สู่ความ เป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

 500,000.00 เพ่ือส่งเสริมการเล่น
กีฬา การออกกําลัง

กาย และความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาของ
นักเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียนในสังกัด 
อบจ.ขอนแก่น 

85 การพัฒนาการศึกษา โครงการเข้าค่ายพัฒนา
ศักยภาพวงโยธวาทิต 
องค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่นสู่ความ
เป็นเลิศ 

 200,000.00 เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
ทักษะการเล่นดนตรี
และความเป็นเลิศ
ทางด้านดนตรีของ
นักเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียนในสังกัด 
อบจ.ขอนแก่น 

86 การพัฒนาการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนา 

 1,000,000.00 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้าน
การจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอน 

บุคลากรทางการ
ศึกษาของอบจ.
ขอนแก่นและ

โรงเรียนในสังกัด 
อบจ.ขอนแก่น 
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87 การพัฒนาการศึกษา โครงการจัดกิจกรรมงาน
วันเยาวชนแห่งชาติ 

 1,000,000.00 เพ่ือให้เยาวชนได้ทราบ
ถึงหน้าที่ความสําคัญ
ของตนเองและมีความ

ต้ังใจที่จะบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติต่อไป 

จัดงานวันเยาวชน
แห่งชาติ ปีละ 1 

คร้ัง 

88 การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น สู่ความเปน็เลิศ
ทางด้านกีฬา ภาคฤดูร้อน 

 500,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น สู่ความเปน็
เลิศทางด้านกีฬา ภาค

ฤดูร้อน 

นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.
ขอนแก่น 

89 การพัฒนาการศึกษา โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

 2,500,000.00 เพ่ือส่งเสริมการเล่น
กีฬา การออกกําลัง

กายและความสามัคคี
แก่นักเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.
ขอนแก่น 

90 การพัฒนาการศึกษา โครงการเข้าค่ายวงดนตรี
พ้ืนบ้าน นักเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

 200,000.00 เพ่ือให้นักเรียนมีความ
สนใจและซาบซ้ึงใน

คุณค่า และสร้างสรรค์
ของดนตรีพ้ืนบ้าน 

นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.
ขอนแก่น 

91 การพัฒนาการศึกษา โครงการประกวดวงดนตรี
พ้ืนบ้านและวงดนตรีสากล
นักเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 

 0.00 นักเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นได้พัฒนา

ทักษะในการเล่นดนตรี 

นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.
ขอนแก่น 

92 การพัฒนาการศึกษา โครงการเข้าร่วมค่าย
ฝึกอบรมพัฒนาเด็กและ

เยาวชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 50,000.00 เพ่ือส่งเสริมความริเร่ิม
สร้างสรรค์มีคุณธรรม 
จริยธรรม แก่เด็กและ
เยาวชน สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.
ขอนแก่น 

93 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริม
สถานศึกษาดีเด่นในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด 

 100,000.00 เพ่ือส่งเสริมการดําเนิน
กิจกรรมของ

สถานศึกษาในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ

ติด 
 
 
 
 

โรงเรียนในสังกัด 
อบจ.ขอนแก่น 
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94 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น 

 285,000.00 เพ่ือส่งเสริมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียนในสังกัด 
อบจ.ขอนแก่น 

95 การพัฒนาการศึกษา โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมรางระบายนํ้า
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น

พิทยาลัย 

 443,000.00 เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมรางระบายน้ํา
โรงเรียนพระธาตุขาม

แก่นพิทยาลัย 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล้กกว้าง 5 ม. 
หนา 0.15 ม.ยาว 

218.5 ม. ตามแบบ
รางระบายนํ้า คสล. 
มีบ่อพักน้ําจํานวน  

22 จุด 

96 การพัฒนาการศึกษา ค่ายพัฒนาขีด
ความสามารถ ทักษะการ

ใช้ภาษาจีนสําหรับ
นักศึกษา ปวส.วิทยาลัย
การอาชีพบ้านไผ่ ก่อน
ออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ณ วิทยาลัยการ
รถไฟประเทศจีน 

 100,000.00 เพ่ือให้นักศึกษาฯ ได้
เรียนรู้และเข้าใจ

วัฒนธรรมจีน สามารถ
ปรับตัวและใช้ชีวิตใน
ประเทศจีน ได้อย่าง

เหมาะสม 

ให้นักศึกษาได้
เรียนรู้เฉพาะทาง  

และได้รับ
ประสบการณ์
วิชาชีพ ตามที่

หลักสูตรได้กําหนด
ไว้ 

97 การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
ด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬา

และวิชาการ 

 1,300,000.00 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถท่ีเป็น
เลิศด้านวิชาการ กีฬา 
ศิลปะ ดนตรี และ  

การแสดง 

นักเรียนทุกคนทุก
สังกัดมีโอกาส เข้า
ร่วมกิจกรรมแสดง
ความสามารถ   

ต่าง ๆ 

98 การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
ด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬา

และวิชาการ 

 1,000,000.00 เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออก
ทางด้านศิลปะ ดนตรี 
กีฬา และวิชาการให้
สามารถแข่งขันใน
ระดับเขตพ้ืนที่และ

ระดับสามกลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คณะครู นักเรียน 
และบุคลากร ทาง

ศึกษาจาก
หน่วยงานที่มี 

หน้าที่ในการจัด
การศึกษาทุก 

หน่วยงาน ได้เข้า
ร่วมงานมหกรรม 
การแข่งขันศิลปะ 
ดนตรี กีฬา และ
วิชาการ จํานวน

18,393 คน 
 
 
 
 
 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

99 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน ด้านศิลปะ ดนตรี  

กีฬาและวิชาการ 

 1,400,000.00 เพ่ือเป็นเวทีในการ
แสดงศักยภาพนักเรียน

ด้านศิลปะ ดนตรี   
กีฬาและวิชาการของ

นักเรียนในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น 

เขต 3 

นักเรียนในสังกัด
และในกํากับ 

สามารถแสดงออก
ถึงศักยภาพ 

ทางด้านศิลปะ  
ดนตรี   กีฬาและ 
วิชาการสามารถ
เป็นตัวแทน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา
และ เข้าแข่งขันใน
ระดับสากลได้อย่าง 

มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

100 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน ด้านศิลปะ ดนตรี  

กีฬาและวิชาการ 

 1,000,000.00 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ของการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ให้สูงขึ้น 

โรงเรียนในสังกัด
สํานักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต4 
จํานวน 181 รร. 

101 การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
ด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬา

และวิชาการ 

 3,000,000.00 สืบสานการเป็นภาคี
หุ้นส่วนส่งเสริม

ศักยภาพนักเรียน ก้าว
สู่ความเป็นเลิศทัง้
ระดับภูมิภาคและ

ระดับชาติ 

เติมเต็มศักยภาพ
ด้านทักษะ และ
วิชาการ ตาม
หลักสูตร 
แกนกลาง

การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

102 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน ด้านศิลปะ ดนตรี  

กีฬาและวิชาการ 

 2,100,000.00 เพ่ือให้โรงเรียนสามารถ
พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้

สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน 
ชุมชนและท้องถิ่นโดย
ทุกภาคส่วนเข้ามามี

ส่วนร่วม 

ส่งเสริมกิจกรรม 

103 การพัฒนาเมืองและชุมชน ซ่อมปะผิวจราจร
ถนนลาดยาง โดยวิธี 

COLD MIX 

 5,000,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

เขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่นพ้ืนที่

ดําเนินการ 23,000 
ตารางเมตร 
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104 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง
หรือถนนหินคลุก 

 4,200,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

ปรับเกรดถนน
ลูกรังหรือถนนหิน
คลุกสายหลักใน
เขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,600 

กม. 
105 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 1 

008 บ้านยางคํา-บ้านเม็ง 
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

 3,000,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
12,000 ม. ไหล่

ทางกว้างข้างละ 1 
ม. หนา 0.50 ม. 
หรือ มีพ้ืนที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 
96,000 ตร.ม. 

106 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 1 

0010 บ้านหว้าโง๊ะ-บ้าน
ดงน้อย อ.หนองเรือ จ.

ขอนแก่น 

 1,311,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
10,000 ม. ไหล่

ทางกว้างข้างละ 1 
ม. หนา 0.50 ม. 
หรือ มีพ้ืนที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 
80,000 ตร.ม. 

107 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 1 

0072 บ้านเหล่านาดี-บ้าน
กระเด่ือง อ.เมือง จ.

ขอนแก่น 

 2,500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
11,000 ม. ไหล่

ทางกว้างข้างละ 1 
ม. หนา 0.50 ม. 
หรือ มีพ้ืนที่ลาด
ยางไม่น้อย กว่า 
88,000 ตร.ม. 

108 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 1 

0059 บ้านโนนม่วง-บ้าน
หนองปอ อ.เมือง จ.

ขอนแก่น 

 2,500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
7,000 ม. ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1 ม. 
หนา 0.50 ม. หรือ 
มีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อย กว่า 56,000 

ตร.ม. 
109 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 

10078 บ้านเปือยน้อย-
บ้านหนองบัวลอง อ.เปือย

น้อย จ.ขอนแก่น 

 3,000,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
8,000 ม. ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1 ม. 
หนา 0.50 ม. หรือ 
มีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อย กว่า 64,000 

ตร.ม. 
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110 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 

10069 บ้านหนองบัว
น้อย-บ้านกระนวน อ.ซํา

สูง จ.ขอนแก่น 

 2,000,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
13,500 ม. ไหล่

ทางกว้างข้างละ 1 
ม. หนา 0.50 ม. 

หรือมีพ้ืนที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 

108,000 ตร.ม. 
111 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 1 
0055 แยกทางหลวง

หมายเลข 2-บ้านวังชัย อ.
น้ําพอง จ.ขอนแก่น 

 3,000,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
7,500 ม. ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1  ม. 
หนา 0.50 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 60,000 

ตร.ม. 
112 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 

10047 บ้านนาง้อง-บ้าน
โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวน

กวาง จ.ขอนแก่น 

 2,000,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
5,000 ม. ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1  ม. 
หนา 0.50 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 40,000 

ตร.ม. 
113 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 

10012 บ้านดอนโมง-บ้าน
โนนฆ้อง อ.หนองเรือ จ.

ขอนแก่น 

 1,334,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
7,500 ม. ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1  ม. 
หนา 0.50 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 60,000 

ตร.ม. 
114 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 

10071 บ้านหนองหญ้า
แพรก-บ้านโนนทัน อ.

เมือง จ.ขอนแก่น 

 2,000,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
7,000 ม. ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1 ม. 
หนา 0.50 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 56,000 

ตร.ม. 
115 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 

10045แยกทางหลวง
หมายเลข 2039-บ้านห้วย

โจด อ.กระนวน จ.
ขอนแก่น 

 3,000,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
4,000 ม. ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1 ม. 
หนา 0.50 ม. หรือ 
มีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 32,000 

ตร.ม. 
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116 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลต์

คอนกรีตสาย ขก  10041 
บ้านโซ่ง-บ้านหนองยาย

เกล้ียง อ.ชนบท จ.
ขอนแก่น 

 1,700,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
4,000 ม. ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1 ม. 
หนา 0.50 ม. หรือ 
มีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 32,000 

ตร.ม. 
117 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม

ระหว่าง ตําบล บ้านโจ
ดน้อย ม.3 ต.หนองมะเขือ 
- บ้านโนนทัน ม.6 ต.โนน

ข่า 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมที่สะดวก

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
3,200 ม. 

118 การพัฒนาเมืองและชุมชน โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  เส้นบ้านถนนงาม 
หมู่ 2 - ไปบ้าน หนองไฮ 

ต.บ้านหัน 

 467,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมที่สะดวก

ปลอดภัย 

ถนน กว้าง 5 ม.  
ยาว 713 ม.  หนา 
0.15 ม. พท.คสล. 
ไม่น้อยกว่า  3,565 

ตร.ม. 
119 การพัฒนาเมืองและชุมชน โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.  บ้านหัวนากลาง - 
ไปทางบ้านขอน สัก ต.

โนนศิลา (ช่วงบ้านหลุบคา 
ม.7 - ขอนสัก ม.4) 

 496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมที่สะดวก

ปลอดภัย 

ถนน กว้าง 5 ม.  
ยาว 640 ม.  หนา 
0.15 ม.  พท.คสล. 
ไม่น้อยกว่า 3,200 

ตร.ม. 

120 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง แอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 

10068 บ้านสาวะถี-บ้าน
งิ้ว อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 1,985,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว
3,000 ม. ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 
ม. หนา 0.05 ม. 
หรือมี พ้ืนที่ลาด
ยางแอสฟัลต์ 

คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 24,000 ตร.ม. 

121 การพัฒนาเมืองและชุมชน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต  เสริมเหล็กเส้น
ทางบ้านห้วยม่วง  หมู่ที่ 3 

ตําบลห้วยม่วง - บ้าน 
น้อยพัฒนา ตําบลนา

หนองทุ่ม 

 498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมที่สะดวก

ปลอดภัย 

ถนน กว้าง 6 ม.  
ยาว 3,100 ม.  

หนา 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อย 

กว่า 18,600 ตร.ม.  
พร้อมไหล่ทางหิน

คลุก 
122 การพัฒนาเมืองและชุมชน โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน
ป่ากล้วย หมู่ที่ 5  ตําบล
โนนคอม ถึง บ้านสว่าง
โนน  สูง หมู่ที่ 3 ตําบลภู

ผาม่าน 

 498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมที่สะดวก

ปลอดภัย 

ก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิว

จราจร กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,400 ม.  
หนา 0.15 ม. 

 
 
 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

123 การพัฒนาเมืองและชุมชน โครงการก่อสร้างถนนโนน
คอม -  นาน้ําซํา 

 498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมที่สะดวก

ปลอดภัย 

ก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา 
0.15 ม.  กว้าง 

6.00 ม. ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 3,570 
ม.  หรือ พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า   21,420 
ตร.ม.  พร้อมไหล่
ทางหินคลุกตาม 
แบบท่ีเทศบาล

กําหนด 

124 การพัฒนาเมืองและชุมชน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน
หนองนกทา หมู่ที่  7 

ตําบลโนนคอม ถึง บ้าน
สว่าง- โนนสูง ต.ภูผาม่าน 

 498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมที่สะดวก

ปลอดภัย 

ก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิว

จราจร กว้าง 5 ม. 
ยาว 300 ม.  หนา 

0.15 ม. 

125 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคู
ขาด ม.2 ต.โคกสง่า-บ้าน
หนองหญ้าไทร อ.แวงน้อย 

จ.ขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
696 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมี พ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 

2,480 ตร.ม. 
126 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน

หันน้อย ม.10 ต.หนอง
แวงโสกพระ-บ้านหันใหญ่ 
ม.6 ต.เมืองพล อ.พล จ.

ขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
696 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมี พ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 

2,480 ตร.ม. 
127 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน

เตาเหล็ก ม.5 ต.โจดหนอง
แก-บ้านตําแย ม.2 ต.
เมืองพล อ.พล จ.

ขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
696 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมี พ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 

2,480 ตร.ม. 
128 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน

โคกไม้งาม ม.7 ถึงบ้าน
บูรณะ ม.8 ต.หนอง
มะเขือ ถึง ทางหลวง

หมายเลข 2246 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
696 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมี พ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 

2,480 ตร.ม. 
129 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน

โนนเมือง ม.8 ต.โนนข่า-
บ้านหนองแวงโคตร ม.13 
ต.หนองแวงโสกพระ อ.

พล จ.ขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
696 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมี พ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 

2,480 ตร.ม. 

130 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองแวง ม.3 ต.โจด

หนองแก-บ้านโนนสะอาด 
ม.6 ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.

ขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
696 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมี พ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 

2,480 ตร.ม. 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

131 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองขาม ม.5 ต.หนอง
แวงโสกพระ-บ้านหนอง
บัวนาค อ.หนองสองห้อง 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
696 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมี พ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 

2,480 ตร.ม. 
132 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน

โนนข่า  ม.5 ต.โนนข่า-
ทางหลวงหมายเลข 2246 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
696 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมี พ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 

2,480 ตร.ม. 
133 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน

หนองบัวน้อย ม.8 ต.โสก
นกเต็น-ต.หนองเม็ก อ.

หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
696 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมี พ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 

2,480 ตร.ม. 
134 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม

บ้าน หนองศาลา ม.3 
บ้านหนองเสาเล้า ม.1 ต.
หนองเสาเล้า เชื่อมถนน
สาย ต.โคกสูงสัมพันธ์ ไป 

อ.ภูเวียง 

 1,500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
3,000 ม. 

135 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างสะพานข้ามลํา
ห้วยหมากพริก บ้านพังทุย 
ม.12 เชื่อมบ้านนาอ่าง ต.
คําม่วง อ.เขาสวนกวาง 
พร้อม ถนนคอนกรีต 

 435,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

สะพานกว้าง 6 ม. 
ยาว  6 ม.  ถนน
กว้าง 6 ม. ยาว  

40 ม. 

136 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างสะพานข้ามลํา
ห้วยเม็ก บ้านหนองบัว
น้อย ม.14 ต.บัวใหญ่ 

เชื่อมบ้านทรายมูล ม.1 ต.
ทรายมูล อ.น้ําพอง จ.

ขอนแก่น 

 492,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 10 
ม. 

137 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กจากทางหลวง 
หมายเลข 2297-บ้านนา
เสถียร ม.8 ต.ขามป้อม อ.
เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
160 ม. หนา 0.15 

138 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านวังหิน 
ม.7 ต.สระแก้ว ถึงบ้าน
ห้วยแร่ ม.3 ต.วังม่วง อ.
เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 

 
 
 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
170 เมตร หนา 

0.15 เมตร 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

139 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายบ้านหนอง
โก ม.6 ต.ขามป้อม อ.
เปือยน้อย- อ.กุดรัง จ.

มหาสารคาม 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

140 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านกุดเพียขอม ม.
1,2 ต.กุดเพียขอม-ต.วัง

แสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

 496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
1,655 ม.หนา 

0.15 ม. ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,563.98 ลบ.ม. 

141 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านขามเรียน ม.3 
ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่-เขต

เทศบาล ต.ชนบท อ.
ชนบท จ.ขอนแก่น 

 495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,960 ม. หนา  

0.15  ม. ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,558.20   ลบ.ม. 

142 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายบ้านหนองยาย
เกล้ียง ม.5 ต.วังแสง อ.
ชนบท-เขต  อ.แวงใหญ่ 
อ.แวงใหญ่  จ.ขอนแก่น 

 495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,960 ม. ลูกรัง
หนา  0.15 ม. 

ปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  

1,558.20 ลบ.ม. 
143 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรัง บ้านโนนข่า ม.6 ต.
วังแสง อ.ชนบท-เขต อ.
แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 

 359,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
1,200 ม. ลูกรัง
หนา  0.15 ม. 

ปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  1,134 

ลบ.ม. 
144 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรัง บ้านโนนศิลา ม.8 
ต.วังแสง ถึงเขต ต.ห้วยแก 

อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

 495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,960 ม. ลูกรัง
หนา  0.15  ม. 
ปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า  
1,558.20 ลบ.ม. 

145 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสาย บ้านหนอง

สะแบง ม.5 -บ้านหนอง 
หญ้าขาว ม.5 ต.ท่านาง
แนว  อ.แวงน้อย จ.

ขอนแก่น 

 499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,000 ม. 

146 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสาย บ้านหนองดู่ 

(ถนนเลียบลําน้ําชี) - ต.ท่า
วัด (สถานีสูบน้ํา) อ.แวง

น้อย  จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,000 ม. 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

147 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านท่านาง
แนว ม.9 (ทางหลวง 

หมายเลข 2065) เชื่อมไป
ถึง  ต.แวงน้อย อ.แวง

น้อย จ.ขอนแก่น 

 495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
160 ม. หนา 0.15 

ม. 

148 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสาย บ้านโนนเขวา 
ม.1 ไปบ้านโพนงาม ต.
โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.

ขอนแก่น 

 495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,000 ม. 

149 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
บ้านสาวะถี ม.21 ต.สาวะ
ถี (ถนนสายบ้านสาวะถี- 
บ้านหนองปิง) อ.เมือง จ.

ขอนแก่น 

 498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. 

150 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
บ้านหนองตาไก้ ม.17 ต.
สาวะถี - ทางหลวงชนบท 
หมายเลข 2009 อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. 

151 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ้านลาด
นาเพียง ม.14 ต.สาวะถี - 
บ้านหนองกุงน้อย ม.12 
ต.บ้านค้อ  อ.เมือง จ.

ขอนแก่น 

 470,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
160 ม. 

152 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ้านเพ้ีย
ผาน ม.13 ต.สาวะถี -  ต.

บ้านค้อ อเมือง จ.
ขอนแก่น 

 485,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 3 ม. ยาว 
300 ม. 

153 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโนน
รัง ม.16 ต.สาวะถี - ต.
บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.

ขอนแก่น 

 470,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
160 ม. 

154 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านหิน

ขาว ม.15 ต.สาวะถี - ทาง
หลวงชนบท (สายบ้าน

ทุ่ม-บ้าน สําราญ) อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

 
 
 

 485,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
165 ม. 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

155 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโนน
รัง ม.11 ต.สาวะถี - ทาง
หลวงชนบท (สายบ้าน

ทุ่ม-บ้าน สําราญ) อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

 470,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
160 ม. 

156 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านหนอง
เม็ก ม.3 ต.สาวะถี - ทาง
หลวงชนบท (สายบ้าน

ทุ่ม-บ้าน สําราญ) อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

 470,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. 

157 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ม ม.
12 ต.บ้านทุ่ม - ถนน ลาด
ยาง (สายบ้านทุ่ม-บา้น
หนองกอย) อ.เมือง จ.

ขอนแก่น 

 485,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
165 ม. 

158 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านแดง
น้อย ม.16,17 ต.บ้านทุ่ม 
ถึงทางหลวงแผ่นดิน (สาย
บ้านทุ่ม - อ.มัญจาคีรี) อ.

เมือง จ.ขอนแก่น 

 485,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
165 ม. 

159 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านม่วง 
ม.14 ต.บ้านทุ่ม-บ้าน แดง
ใหญ่ ม.1,2 ต.แดงใหญ่ อ.

เมือง จ.ขอนแก่น 

 498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
205 ม. 

160 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านกุด
นางทุย ม.9 ต.บ้านทุ่ม - 
ทางลาดยาง (สายบ้าน
ม่วง-บ้าน กุดนางทุย) 

 470,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
160 ม. 

161 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านม่วง 
ม.15 ต.บ้านทุ่ม - บ้าน 

หนองตาไก้ ม.1 ต.สาวะถี 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 470,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. 

162 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโคก
ล่าม ม.2 ต.สาวะถี - ทาง
หลวงชนบทหมายเลข 

2009  อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 

 470,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

163 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านสาวะ
ถี ม.8 ต.สาวะถี - ต.บ้าน
ทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 470,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. 

164 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านม่วง

โป้ ม.23 ต.สาวะถี อ.เมือง 
- ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง 

จ.ขอนแก่น 

 485,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
165 ม. 

165 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านหนอง
ตาไก้ ม.1 ต.สาวะถี อ.
เมือง - บ้านโคกใหญ่ ม.
10  ต.บ้านฝาง อ.บ้าน

ฝาง จ.ขอนแก่น 

 470,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
160 ม. 

166 การพัฒนาเมืองและชุมชน ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
บ้านหนองเรือหมู่ที่ 1 

ตําบลหนองเรือ - บา้นนา
หว้า ตําบลบ้านเม็ง 

อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6  เมตร ยาว  
1000  เมตร หนา 
0.15 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง ปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 900 ลบ.ม. 

167 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ้านนา

จาน ม.1 ต.ซับสมบูรณ์ อ.
โคกโพธิ์ไชย - ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 229 

 496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม. หนา 0.15 

ม. 

168 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ้าน

แก้งคร้อ ม.2 ต.นาแพง อ.
โคกโพธิ์ไชย - ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 229 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
800 ม. หนา 0.15 

ม. 

169 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ้านสง

แดง ม.4 ต.นาแพง อ.โคก
โพธิ์ไชย - ถนนสายหนอง
หวาย หนองโน ต.กุดเค้า 
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

 451,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
600 ม. หนา 0.15 

ม. 

170 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสาย บ้านโนนงาม ม.

1 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์
ไชย จ.ขอนแก่น - บ้าน 
หัวห้วย ม.12 ต.นาข่า อ.
มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 3 
กม. 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

171 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสาย บ้านโนนงาม ม.
3 ต.ภูห่าน - ต.ซํายาง อ.สี

ขมพู จ.ขอนแก่น 

 466,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 

0.15 ม. 

172 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสาย บ้านวังโพน ม.6 
ต.นาจาน - ต.วังหินลาด 
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 311,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 

0.15 ม. 

173 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสาย บ้านสันติสุข ม.6 
ต.หนองแดง - ต.ศรีสุข อ.

สีชมพู จ.ขอนแก่น 

 374,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 

0.15 ม. 

174 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสาย บ้านหนองโก ม.
2 ต.หนองแดง- ต.ศรีสุข 
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

 417,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 

0.15 ม. 

175 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังบ้าน ศรีอุบล ม.5 - 
ต.บ้านใหม่  - ต.ดงลาน อ.

สีชมพู จ.ขอนแก่น 

 482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 

0.15 ม. 

176 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังบ้าน โสกหาด ม.9 
ต.วังเพ่ิม - ต.บ้านใหม่ อ.

สีชมพู จ.ขอนแก่น 

 486,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 

0.15 ม. 

177 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังบ้าน สวนสวรรค์ ม.
3 ต.บ้านใหม่ -  ต.ซํายาง 

อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

 472,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 

0.15 ม. 

178 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุก บ้านสวนสวรรค์ ม.3 
ต.บ้านใหม่ - ต.ภูห่าน อ.สี

ชมพู จ.ขอนแก่น 

 495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 

0.15 ม. 

179 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านอ่างทอง 1 ม.7 
ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.

ขอนแก่น 

 499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 

0.15 ม. 

180 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านเบ็ญจวัลย์ ม.9 
ต.บ้านใหม่ - ต.ศรีสุข อ.สี

ชมพู จ.ขอนแก่น 

 499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 

0.15 ม. 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

181 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านนาอุดม ม.4 ต.
ดงลาน - ต.บริบูรณ์ อ.สี

ชมพู จ.ขอนแก่น 

 499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา 

0.15 ม. 

182 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้าน ศาลาดิน ม.7 ต.ขน
วน เชื่อมต่อ ถนนลาดยาง

สาย 2133 

 1,835,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
3.4 กม. 

183 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้าน หนองหอย ม.7 ต.

บ้านดคก เชื่อมต่อ 
ถนนลาดยางสายบ้านขน
วน ม.1  ต.ขนวน - อ.ภู

เวียง 

 1,782,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
2.5 กม. 

184 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยางจาก
บ้านน้ําเซิน ม.9 ต.หนอง
กุงเซิน - บ้านโป่งแดง ม.
10 ต.กุดขอนแก่น อ.ภู

เวียง จ.ขอนแก่น 

 1,838,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
3,050 ม. 

185 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยางจาก
บ้าน โสกห้าง ม.9 - บ้าน
โนนอุดม ม.6 ต.นาหว้า อ.

ภูเวียง จ.ขอนแก่น 

 1,989,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
2,900 ม. 

186 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยางจาก
บ้าน โนนสวรรค์ ม.6 ต.
ดินดํา - บ้านเรือ ม.9 ต.
บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.

ขอนแก่น 

 1,863,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
1,970 ม. 

187 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่าง บ้านโคกไม้งาม 

ม.7 - บ้านหนองกุง 
ธนสาร ม.16 ต.หนองกุง

ธนสาร อ.ภูเวียง จ.
ขอนแก่น 

 1,762,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
4,000 ม. 

188 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านหัว

ฝาย ม.12 ต.นาชุมแสง อ.
ภูเวียง - บ้านหินลาด ต.
โนนทอง อ.หนองเรือ จ.

ขอนแก่น 
 
 
 
 

 1,978,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,500 ม. 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
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งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

189 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านบุ่ง

แสง ม.7 ต.นาชุมแสง อ.ภู
เวียง - บ้านหินลาด  อ.
หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

 1,978,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,500 ม. 

190 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล.
เชื่อมต่อระหว่างบ้านหลุบ
คา ม.7 ต.โนนศิลา อ.โนน
ศิลา จ.ขอนแก่น-ทางไป
บ้านหัวนากลาง ต.บ้าน

แท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

 496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,568 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทาง 2 
ข้าง เฉล่ียข้างละ 

0.50 เมตร 

191 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างสะพานเช่ือม
ระหว่างบ้าน หว้าทอง ม.8 
ต.หว้าทอง - บ้าน โคก
สหกรณ์ ม.3 ต.หนองกุง

ธนสาร อ.ภูเวียง จ.
ขอนแก่น 

 1,670,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 8 ม. ยาว 25 
ม. 

192 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสาย บ้านชีกกค้อ ต.
เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ - บ้าน
ชีวังเวิน ต.ศรีบุญเรือง อ.

ชนบท จ.ขอนแก่น 

 495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

ระยะทาง 5 กม. 

193 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสาย บ้านหนองร้าน
หญ้า ต.หัวหนอง - บ้าน
ปอบิด เขตเทศบาลเมือง

บ้านไผ่ 

 473,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

ระยะทาง 3 กม. 

194 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย ม.

6 ต.เปือยใหญ่  อ.โนน
ศิลา จ.ขอนแก่น 

 482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 
450 ม. 

195 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุก บ้านชาด ม.5 - 

หนองนาฮี  ต.เปือยใหญ่ 
อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 

 256,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 3 ม. ยาว 
1,200 ม. 

196 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.
ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแก่น 

 3,465,000.00 เพ่ือให้ราษฏรมรการ
คมนาคมที่สะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาวรวม 
38,549 ม. 

197 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.
นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแก่น 
 
 
 

 495,000.00 เพ่ือให้ราษฏรมรการ
คมนาคมที่สะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาวรวม 
42,045 ม. 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

198 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.
หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแก่น 

 4,455,000.00 เพ่ือให้ราษฏรมรการ
คมนาคมที่สะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาวรวม 
37,150 ม. 

199 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.
สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแก่น 

 495,000.00 เพ่ือให้ราษฏรมรการ
คมนาคมที่สะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาวรวม 
19,800 ม. 

200 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังเขต ต.
กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแก่น 

 495,000.00 เพ่ือให้ราษฏรมรการ
คมนาคมที่สะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาวรวม 
4,400 ม. 

201 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านห้วยซัน ม.
5 ต.แคนเหนือ-บ้านวัง
ยาว ม.5 ต.บ้านหัน อ.
โนนศิลา จ.ขอนแก่น 

 1,998,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
690 ม. 

202 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองผัก
ตบ หมู่ที่ 5 ตําบลโนน
สมบูรณ์ - บ้านขามเปี้ย 
หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านแฮด 
อําเภอบ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น 

 425,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 
143 เมตร หนา 

0.15 ม. (ไม่มีไหล่
ทาง) หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 715 ตร.ม. 
และติดต้ังป้ายชื่อ
โครงการ จํานวน 1 
ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

203 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 
1 ตําบลบ้านแฮด - บ้าน
ห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตําบล
หนองแซง อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 
169 เมตร หนา 

0.15 ม. (ไม่มีไหล่
ทาง) หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 845 ตร.ม. 
และติดต้ังป้ายชื่อ
โครงการ จํานวน 1 
ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

 
 
 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

204 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง 
หมู่ที่ 9 - บ้านเล็บเงือก 
หมู่ที่ 4 ตําบลโคกสําราญ 
- เชื่อมทางหลวงชนบท
หมายเลข 1309 อําเภอ

บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 
169 เมตร หนา 

0.15 ม. (ไม่มีไหล่
ทาง) หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 845 ตร.ม. 
และติดต้ังป้ายชื่อ
โครงการ จํานวน 1 
ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

205 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังหว้า 

หมู่ที่ 8,11 ตําบลบ้านแฮด 
- บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 

ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 
169 เมตร หนา 

0.15 ม. (ไม่มีไหล่
ทาง) หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 845 ตร.ม. 
และติดต้ังป้ายชื่อ
โครงการ จํานวน 1 
ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

206 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 
2 ตําบลบ้านแฮด - บ้าน
หนองมะเขือ หมู่ที่ 2 

ตําบลโคกสําราญ อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 
169 เมตร หนา 

0.15 ม. (ไม่มีไหล่
ทาง) หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 845 ตร.ม. 
และติดต้ังป้ายชื่อ
โครงการ จํานวน 1 
ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

 
 
 
 
 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

207 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนพัน
ชาติ หมู่ที่ 10 ตําบลโคก
สําราญ - บ้านแฮด หมู่ที่ 
2 ตําบลบ้านแฮด อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 
169 เมตร หนา 

0.15 ม. (ไม่มีไหล่
ทาง) หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 845 ตร.ม. 
และติดต้ังป้ายชื่อ
โครงการ จํานวน 1 
ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

208 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสว่าง
พัฒนา หมู่ที่ 4 - บา้น

หนองเต่า หมู่ที่ 3 ตําบล
หนองแซง - ตําบลบ้าน
แฮด อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 
169 เมตร หนา 

0.15 ม. (ไม่มีไหล่
ทาง) หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 845 ตร.ม. 
และติดต้ังป้ายชื่อ
โครงการ จํานวน 1 
ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

209 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านขามป้อม 
หมู่ที่ 2 - บ้านขอนสัก หมู่

ที่ 4 ตําบลหนองแซง 
อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น - เชื่อมอําเภอ

โกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 
169 เมตร หนา 

0.15 ม. (ไม่มีไหล่
ทาง) หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 845 ตร.ม. 
และติดต้ังป้ายชื่อ
โครงการ จํานวน 1 
ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

 
 
 
 
 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

210 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองหัว
ช้าง หมู่ที่ 8 - บ้านหนอง
เก่ียว หมู่ที่ 3 ตําบลโคก
สําราญ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 

อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 
169 เมตร หนา 

0.15 ม. (ไม่มีไหล่
ทาง) หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 845 ตร.ม. 
และติดต้ังป้ายชื่อ
โครงการ จํานวน 1 
ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

211 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสว่าง

พัฒนา หมู่ที่ 4 - บา้นขาม
ป้อม หมู่ที่ 2 ตําบลหนอง

แซง อําเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น - เชื่อม
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 
169 เมตร หนา 

0.15 ม. (ไม่มีไหล่
ทาง) หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 845 ตร.ม. 
และติดต้ังป้ายชื่อ
โครงการ จํานวน 1 
ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

212 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวเรียบแบบ
เคพซีล ช่วงบ้านดอนหญ้า
นาง หมู่ที่ 7 ตําบลดอน
ช้าง อําเภอเมือง - อําเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น 

 866,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 400 
เมตร หรือมีพ้ืนที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 
2,000 ตร.ม. (ไม่มี

ไหล่ทาง) 
รายละเอียดตาม

แบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

213 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนองนิยม หมู่
ที่ 14 ตําบลท่าพระ - 
ตําบลดอนหัน อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

 375,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 
900 เมตร ลูกรัง
หนา 0.15 เมตร 

(ไม่มีไหล่ทาง) หรือ
มีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 716 ลบ.
ม. (ไม่มีไหล่ทาง) 
รายละเอียดตาม

แบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 

214 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 

12,17 ตําบลท่าพระ - 
ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 2 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

 527,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 
350 เมตร ช่วงที่ 2 
ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5 เมตร ยาว 
830 เมตร รวม
ความยาว 1,180 
เมตร ลูกรังหนา 
0.15 เมตร (ไม่มี
ไหล่ทาง) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 991 ลบ.
ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 

215 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านท่าพระ หมู่ที่ 
15 ตําบลท่าพระ - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
208 อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

 251,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 390 

เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 1.00 เมตร 
ลูกรังหนา 0.15 
เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 486 ลบ.
ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 
 
 
 
 
 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

216 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
ผิวเรียบ สาย บ้านไชยสอ 
หมู่ที่ 2 ตําบลไชยสอ - วัด
ท่าช้างเผือก ตําบลหนอง
ไผ่ อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น 

 1,500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 

2,100 เมตร (ไม่มี
ไหล่ทาง) หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 12,600 
ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

217 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง สาย บ้านท่า
ช้าง หมู่ที่ 4 ตําบลวังเพ่ิม 
- บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 

ตําบลซํายาง อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

 1,500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
3,500 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 

1.00 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 28,000 
ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

218 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน
ข้ามลําห้วยเสือเฒ่า บ้าน
โคกสูง ม.1 ต.หนองสอง
ห้อง อ.หนองสองห้อง จ.

ขอนแก่น 

 850,000.00 เพ่ือให้ราษฏรมีทาง
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

สันฝาย 15ม. สูง
2.50ม. 

219 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน
ข้ามลําห้วยทุ่งบ่อ บา้น
หนองแวงตอต้ัง ม.4 ต.คึ
มชาด อ.หนองสองห้อง จ.

ขอนแก่น 

 650,000.00 เพ่ือให้ราษกรมีการ
คมนาคมที่สะดวกและ

ปลอดภัย 

สันฝาย 10ม. สูง2
ม. 

220 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน
ข้ามลําห้วยอุปโป บา้น
หนองไผ่น้อย ม.4 ต.

ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น 

 650,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีทาง
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

สันฝาย 10ม. สูง2
ม. 

221 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน
ข้ามลําห้วยโป่ง บ้าน

หนองยาง ม.8 ต.วังหิน อ.
หนองสองห้อง จ.

ขอนแก่น 
 
 
 
 

 650,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีทาง
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

สันฝาย 10ม. สูง2
ม. 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

222 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านขุม

ปูน ม.2 ต.หนองไผ่ล้อม - 
บ้านโนนตาล ม.9 ต.ตะก่ัว
ป่า  อ.หนองสองห้อง จ.

ขอนแก่น 

 1,476,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 
400 ม. 

223 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านห้วยอ่ึง ต.
โนนพะยอม อ.ชนบท - 
เขต อ.มัญจาคีรี จ.

ขอนแก่น 

 495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,960 ม. หนา 15 
ซม. ปริมาตรลูกรัง 

ไม่น้อยกว่า 
1,558.20 ลบ.ม. 

224 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านดอนข่า ม.7 
ต.ชนบท อ.ชนบท - บ้าน
ขามเรียน ม.3 ต.เมืองเพีย 

อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

 495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,960 ม. หนา 15 
ซม. ปริมาตรลูกรัง 

ไม่น้อยกว่า 
1,558.20 ลบ.ม. 

225 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านคุ้มกกโก ม.
10 ต.ชนบท อ.ชนบท - 
บ้านเมืองเพีย ต.เมืองเพีย 
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

 495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,960 ม. หนา 15 
ซม. ปริมาตรลูกรัง 

ไม่น้อยกว่า 
1,558.20 ลบ.ม. 

226 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านโนนสังข ์ม.
7 ต.กุดเพียขอม - บ้าน
บ้านห้วยค้อ ม.3 ต.โนน
พะยอม  อ.ชนบท จ.

ขอนแก่น 

 495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,960 ม. หนา 15 
ซม. ปริมาตรลูกรัง 

ไม่น้อยกว่า 
1,558.20 ลบ.ม. 

227 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านแท่น ม.1 ต.
บ้านแท่น - เขต ต.กุดเพีย

ขอม  อ.ชนบท จ.
ขอนแก่น 

 495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,960 ม. หนา 15 
ซม. ปริมาตรลูกรัง 

ไม่น้อยกว่า 
1,558.20 ลบ.ม. 

228 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านหนองเต่า
น้อย ม.7 ต.กุดเพียขอม - 

เขต อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น 

 495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,960 ม. หนา 15 
ซม. ปริมาตรลูกรัง 

ไม่น้อยกว่า 
1,558.20 ลบ.ม. 

229 การพัฒนาเมืองและชุมชน กําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา
และงาน วิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อมกําจัดวัชพืชใน
แหล่งน้ําและงาน 

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

 1,000,000.00 เพ่ือกําจัดวัชพืชใน
แหล่งนํ้าโดย
เคร่ืองจักรกล 

 อบจ.ขอนแก่น เพ่ือให้
เกิดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

-แหล่งน้ําสาธารณะ 
ประจําหมู่บ้าน

ได้รับการ ขุดลอก
กําจัดวัชพืช  -

เคร่ืองจักรกลของ 
อบจ.ขอนแก่น ได้
ออก ปฏิบัติงาน 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

230 การพัฒนาเมืองและชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการงาน
ออกแบบ สถาปัตยกรรม

เพ่ือคนทั้งมวล 
(Universal Design) 

 200,000.00 -เพ่ืออบรมในการ
ปฏิบัติงานจริงในด้าน
สถาปัตยกรรมเพ่ือคน
ทั้งมวลแก่บุคลากรของ 
อปท.ในเขตจังหวัด

ขอนแก่น 

-อบรมบุคลากร
ของ อปท.ในเขต
จังหวัด ขอนแก่น 
และบุคลากร 
หน่วยงานอ่ืนที่

เก่ียวข้อง กับการ
ช่วยเหลือคนพิการ 

231 การพัฒนาเมืองและชุมชน ศึกษาระบบบริการข้อมูล
เส้นทางเดิน รถประจํา
ทางในจังหวัดขอนแก่น 

ผ่านโปรแกรม
โทรศัพท์มือถือ (Mobile 

Application) 

 150,000.00 1.เพ่ือให้บริการข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการ

เดินทางแก่
นักท่องเท่ียว 

 
2.เพ่ือบรรเทาปัญหา
การจราจร หลีกเล่ียง
เส้นทางท่ีจราจรติดขัด 

-ศึกษาระบบ
ให้บริการ ข้อมูล
เส้นทางเดินรถ 
ประจําทางใน

จังหวัด ขอนแก่น
ผ่านโปรแกรม 
โทรศัพท์มือถือ 

(Mobile 
Application) 

ระบบ Android ปี
ที่ 1 ศึกษาระบบ ปี
ที่ 2 พัฒนาระบบ 
ปีที่อ3 ปรับปรุง

ระบบ 

232 การพัฒนาเมืองและชุมชน ถางป่าและตัดวัชพืชสอง
ข้างทางถนน ลาดยาง 

 400,000.00 -เพ่ือปรับสภาพสอง
ข้างทางถนนในความ
รับผิดชอบให้มีภูมิทัศน์

ที่เหมาะสม 

-ถนนในความ
รับผิดชอบ ของ 
อบจ.ขอนแก่น  

พ้ืนที่ดําเนินการไม่
น้อย กว่าปีละ 
250,000 ตร.ม. 

233 การพัฒนาเมืองและชุมชน เสริมสร้างมาตรการความ
ปลอดภัย ทางถนน 

 58,960,000.00 -เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนและอํานวย
ความสะดวกในการ
เดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้
ถนนที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ 

-ติดต้ังเคร่ืองหมาย
และ สัญญาณ

จราจร ป้ายเตือน 
ป้ายบังคบั ไฟส่อง
สว่าง ตีเส้นจราจร
และ สัญลักษณ์บน

พ้ืนถนน 

234 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงพ้ืนสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

 350,000.00 -เพ่ือให้มีสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารท่ีได้มาตรฐาน 
และมีความปลอดภัย
สําหรับประชาชน 

-เทแอสฟัลต์
คอนกรีต ฝ่ังทาง

ทิศตะวันออก พ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 1,326 

ตร.ม. 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

235 การพัฒนาเมืองและชุมชน ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จังหวัดขอนแก่น 

 1,800,000.00 -เพ่ือช่วยบรรเทาสา
ธารณภัยต่าง ๆให้กับ

ประชาชนในเขต
จังหวัดขอนแก่น 

1.ช่วยเหลือ
ประชาชน 

ผู้ประสบภัย 2. 
ปรับปรุงซ่อมแซม 
สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ที่
ได้รับผลกระทบ 3. 

สนับสนุนการ
ดําเนิน การ

กิจกรรมในการ 
ป้องกันและ

บรรเทา สาธารณ
ภัยของกลุ่ม 

อาสามัครต่างๆ 
236 การพัฒนาเมืองและชุมชน คนรุ่นใหม่รู้ทันสาธารณ

ภัย 
 300,000.00 เพ่ือให้ประชาชนและ

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดอบรมให้ความรู้
ด้าน สาธารณภัย 
จัด นิทรรศการ 

ฯลฯ รวมท้ัง จัดทํา
ส่ือในรูปแบบต่างๆ 

เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

แผ่นพับ โปสเตอร์ 
237 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงอาคารภายใน

โรงเรียนหนองโนประชา
สรรค์ อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น 

 495,000.00 ร้อยละความพึงพอ ใจ
ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 

60 

งานทาสีน้ํา
พลาสติกภายนอก
และทาสีน้ํามันผนัง

อาคารเรียน 

238 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างอาคารบ้านพัก
นักกีฬา,กรรมการตัดสิน 
โรงเรียนหนองโนประชา
สรรค์ อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น 

 500,000.00 ร้อยละความพึงพอ ใจ
ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 

60 

อาคาร คสล. ขนาด 
6 x 16 เมตร 

หลังคาโครงเหล็ก
มุงแผ่นเหล็กรีด 

239 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง แยก
ถนน รพช.ขก. 3095 - 
บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 
ตําบลท่าศาลา อําเภอ

มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

 495,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,315 ม. 

240 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ท่าพระ หมู่ที่  15 ตําบล

ท่ารพะ - ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 208 
อําเภอเมือง  จังหวัด

ขอนแก่น 
 
 

 251,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. 
ยาว  350 ม. ช่วงที่ 
2 กว้าง  5 ม. ยาว 

830 ม. 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

241 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
แจ้ง หมู่ที่ 7 ตําบลหนอง
แปน อําเภอมัญจาคีรี - 
ทช.ขก.4008 จังหวัด

ขอนแก่น 

 495,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,315 ม. 

242 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากบ้าน
หนองกุง หมู่ที่ 2 ตําบล
หันโจด เชื่อมทางหลวง
ชนบท สายหนองเม็ก - 
โนนธาตุ อําเภอหนอง 

สองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

 1,537,500.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 
500 ม. 

243 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองไห  หมู่ที่ 1 ตําบล
หนองแปน อําเภอมัญจา 
คีรี - อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น 

 495,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,315 ม. 

244 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายจากบ้าน
โคกไม้งาม หมู่ที่ 7 - บ้าน
บูรณะ หมู่ที่ 8 ตําบล

หนองมะ เขือ อําเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น เชื่อม 

ทางหลวงหมายเลข 2246 

 500,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 
168 ม. 

245 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากบ้าน
โคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตําบล
หนองมะเขือ อําเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น - เขต
ติดต่ออําเภอ บัวลาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

 500,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 
168 ม. 

246 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
นาจาน หมู่ที่ 6 ตําบล

หนองแปน อําเภอมัญจา
คีรี - ทช.ขก.4008 จังหวัด

ขอนแก่น 

 495,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,315 ม. 

247 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
นาจาน หมู่ที่ 2 ตําบล

หนองแปน อําเภอมัญจา
คีรี - ทช.ขก.4008 จังหวัด

ขอนแก่น 
 
 
 

 495,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,315 ม. 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

248 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 

ตําบลหนองแปน อําเภอ
มัญ จาคีรี - อําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น 

 495,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,315 ม. 

249 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบล
ท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี 
- พ้ืนที่สวนป่า - ทล.2062  

จังหวัดขอนแก่น 

 495,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,315 ม. 

250 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 11 ตําบล
กุดเค้า อําเภอมัญจา คีรี - 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย  
จังหวัดขอนแก่น 

 495,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,315 ม. 

251 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองบัว หมู่ที่ 4 ตําบล
หนองแปน - ทช.ขก. 

4008 จังหวัดขอนแก่น 

 495,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,315 ม. 

252 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบล
ท่าศาลา - ตําบลโพน เพ็ก 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

 495,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,315 ม. 

253 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
นาจาน  หมู่ที่ 6 ตําบล
หนองแปน อําเภอมัญจา 
คีรี - ทล.2062 จังหวัด

ขอนแก่น 

 495,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,315 ม. 

254 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 

ตําบลหนองแปน  อําเภอ
มัญจาคีรี - อําเภอบ้าน
แฮด  จังหวัดขอนแก่น 

 495,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,315 ม. 

255 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ดอนพันชาติ หมู่ที่ 3 

ตําบลหนองแปน - ตําบล
ท่า ศาลา อําเภอมัญจาคีรี  

จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 

 475,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,200 ม. 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

256 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ป่าพุ หมู่ที่ 4 ตําบลสวน
หม่อน อําเภอมัญจาคีรี - 
อําเภอพระยืน จังหวัด

ขอนแก่น 

 495,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5  ม. ยาว 
2,315 ม. 

257 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านหนอง
หอย หมู่ที่ 7 ตําบลบ้าน
โคก อําเภอหนองนาคํา 
จังหวัดขอนแก่น - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

2133 

 498,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 
173 ม. 

258 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตําบล
ท่าศาลา อําเภอมัญจา คีรี 

- ทล.2060 จังหวัด
ขอนแก่น 

 495,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5  ม. ยาว 
2,315  ม. 

259 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หัวนากลาง หมู่ที่ 9 ตําบล
ท่าศาลา - พ้ืนที่สวนป่า 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

 495,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5  ม. ยาว 
2,315  ม. 

260 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย
บ้านชาด หมู่ที่ 5 ตําบล

เปือยใหญ่ อําเภอโนนศิลา 
ถึง หนองนาฮี - เชื่อมเขต
ตําบล กุดเพียขอม อําเภอ
ชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

 256,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 3 ม. ยาว 
1,200 ม. 

261 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรังปรุงถนนสู่แหล่ง
เกษตร  บ้านขามป้อม หมู่
ที่ 1 ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - ทช.ขก.3010 

จังหวัดขอนแก่น 

 495,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,315 ม. 

262 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โนนงิ้ว หมู่ที่ 8 ตําบลท่า
ศาลา อําเภอมัญจา คีรี - 
พ้ืนที่สวนป่า - ทล.2062 

จังหวัดขอนแก่น 

 495,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2,315 ม. 

263 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหัวนา เหนือ หมู่ที่ 6 
ตําบลท่าศาลา - พ้ืนที่ 
สวนป่า อําเภอมัญจาคีรี  

จังหวัดขอนแก่น 

 495,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 6 ม. ยาว 
1,950 ม. 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

264 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านนา
คําน้อย หมู่ที่ 3 ตําบลวัง
หินลาด - ตําบลหนองไผ่ 
อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น 

 2,447,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 6 ม. ยาว 
905 ม. 

265 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
ผิวเรียบ สายบ้านหินฮาว 
หมู่ที่ 4 - บ้านหินต้ัง หมู่ที่ 
7 - หนองอีเลิง หมู่ที่ 9 

ตําบล โนนฆ้อง - บ้านโสก
ม่วง หมู่ที่ 3 ตําบลหนอง

บัว อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น 

 3,000,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 6 ม. ยาว 
883 ม. 

266 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์คอน กรีต สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 4003 

- บ้านนาคํา อําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแก่น 

 2,000,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. 
ยาว 307 ม. ช่วงที่ 
2 กว้าง 6 ม. ยาว 

330 ม. 

267 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์คอน กรีต สายบ้าน
งิ้ว หมู่ที่ 9,19  ตําบลสา
วะถี - บ้านหนองกอย หมู่

ที่  3 ตําบลแดงใหญ่ 
อําเภอเมือง  จังหวัด

ขอนแก่น 

 2,500,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 6 ม. ยาว 
1,295 ม. 

268 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราเคพซีล สายบ้านโนน
ตาเถร หมู่ที่ 10 ตําบล 
หนองเม็ก - ตําบลสําโรง 
อําเภอหนอง สองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น 

 7,935,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. 
ยาว 550 ม. ช่วงที่ 
2 กว้าง 6 ม. ยาว 

2,460 ม. 

269 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราเคพซีล สายบ้านหัว
หนอง หมู่ที่ 2 ตําบล

หนอง สองห้อง - ตําบลดง
เค็ง อําเภอหนอง สองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 

 3,000,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็ว และ 

ปลอดภัยขึ้น 

กว้าง 6 ม. ยาว 
1,414 ม. 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

270 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
กลุ่มสตรี จังหวัดขอนแก่น 

 3,000,000.00 1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
องค์กรสตรีทุกระดับให้
มีความเข้มแข็ง และ
น้อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปปรับใช้ในชีวิต 

2.เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์
ชุมชนของกลุ่มอาชีพ

สตรี/ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการOTOP 
ได้รับการพัฒนาและ

ยกระดับ 

1.คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี จังหวัด
(กพสจ.) จาก 26 
อําเภอ จํานวน 73 
คน 2.นักวิชาการ
พัฒนาชุมชน ที่

รับผิดชอบงานสตรี
ระดับ อําเภอ 
จํานวน 26 คน 
จาก สนง.พัฒนา
ชุมชน จังหวัด

ขอนแก่น  1 คน 4.
คณะกรรมการ

พัฒนาสตรี ตําบล 
(กพสต.) ในพ้ืนที่ 
26 อําเภอ จํานวน 
198 ตําบล 5.กลุ่ม
อาชีพสตรี/ผู้ผลิต/ 
ผู้ประกอบการและ
พัฒนา ผลิตภัณฑ์ 

OTOP ในเขต 
พ้ืนที่ 26 อําเภอ 

271 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จัดงานส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 

 1,500,000.00 1.เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเมือง

ขอนแก่น 

2.เพ่ือเป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจ 

1.การจัดแสดง
ประกอบแสง สี 
เสียงภายในงาน
เพ่ือความ ยิ่งใหญ่
ตระการตา 2.จัด
กิจกรรมบนเวทีใน

คืน วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ถึง 
วันที่ 1 มกราคม 

2560 

272 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จัดงานมหกรรมมหัศจรรย์
พันธุ์ไม้ นานาชาติ 

 600,000.00 1.เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเมือง

ขอนแก่น 

2.เพ่ือเป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจ 

หน่วยงานจังหวัด
ขอนแก่น อาทิ 
องค์การบริหาร
ส่วนจัง หวัด

ขอนแก่น, เทศบาล
นคร ขอนแก่น 
และหน่วยงาน 
ภาคเอกชน 

 
 
 
 
 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

273 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จัดอบรมด้านการ
ท่องเท่ียว 

 300,000.00 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ

ส่ือสารกับชาวต่างชาติ
ได้ 

2.เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับธุรกิจการ
บริการด้านการ

ท่องเท่ียว 

สมาชิกสมาคมฯ 
หรือผู้ให้ บริการ
ด้านการท่องเท่ียว 
จํานวน 200 คน 

274 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จัดงานขอนแก่นไบค์วีค  500,000.00 1.เพ่ือส่งเสริมความรู้
การขับขี่ปลอดภัย 

2.เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีใน

หมู่นักขับขี่
จักรยานยนต์ ขนาด
ใหญ่จากท่ัวประเทศ
และต่างประเทศ 

กลุ่มผู้รักการขับขี่
รถจักร- ยานยนต์
ขนาดใหญ่จากท่ัว 

ประเทศและ
ต่างประเทศ 

275 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จัดงานชุมนุนชาวต่างชาติ  200,000.00 1.จัดทําทะเบียน-ที่อยู่
และรับทราบความ

ประสงค์ที่จะช่วยเหลือ
จังหวัดขอนแก่นในด้าน
ที่ตัวเองมีความรู้ความ

ถนัด 

ชาวต่างชาติที่เป็น
เขย-สะใภ้ ใน
ขอนแก่นและ

จังหวัดใกล้ เคียง, 
นักวิชาการ,  
นักการทูต 

276 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนช่วยเหลือเด็ก/
สตรี เยาวชน คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส และคน

พิการ 

 1,800,000.00 เพ่ือสร้างงาน สร้าง
อาชีพ ให้แก่ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

เด็ก/สตรี เยาวชน 
คนชรา 

ผู้ด้อยโอกาส และ
คนพิการในเขต

พ้ืนที่จังหวัดทั้ง 26 
อําเภอ 

277 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ออกหน่อยบริการ
ประชาชนเคล่ือนที่ 

 300,000.00 เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนใน
ท้องที่ต่างอําเภอให้
ได้รับความสะดวกใน
การขอรับบริการ 
ติดต่อรับข้อมูล ขอ

อนุญาต หรือรับบริการ
ในเร่ืองต่างๆและเป็น
การบูรณาการทํางาน
ร่วมกับหน่วยงาน

ราชการและ อปท.อ่ืน 

ดําเนินการออก
หน่วยให้ บริการ

ประชาชนเคล่ือนที่ 
หมุนเวียน

สับเปล่ียนในพ้ืน ที่
แต่ละอําเภอของ
จังหวัด ขอนแก่น 
เดือนละ 1 - 2  

คร้ัง 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

278 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ 
"สร้างจิตสํานึก ปกป้อง
สถาบันและสร้างความ

ปรอง ดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ" 

 5,100,000.00 เพ่ือเสริมสร้าง
อุดมการณ์ ความรัก
ชาติศาสนา และ

สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 

จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้ สร้างแรง
บันดาลใจ สร้าง 
ความรัก ความ

สามัคคีของ คนใน
ชาติ ตลอดจนยึด
มั่น เทดิทูนสถาบัน
หลักของ ชาติ โดย
มีกลุ่มเป้าหมาย 

เยาวชน ประชาชน 
ใน จ.ขอนแก่น 
ข้าราชการ 

พนักงานและ
โรงเรียนใน สังกัด 

อบจ. 

279 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ฝึกอบรมประชาชนรู้งาน
สืบสาน พระราชดําริของ

องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น อําเภอเมือง

ขอนแก่น 

 1,000,000.00 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชที่ทรงมีพระมหา

กรุณาธิคุณต่อพสกนิกร
ชาวไทยมายาวนาน

กว่า 70 ปีและร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการสานต่อ

พระราชดําริจาก
โครงการอัน
เนื่องมาจาก

พระราชดําริให้มีความ
มั่นคงและย่ังยืน 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ อําเภอเมือง
ขอนแก่น เขต ต.
บา้นค้อ ต.สําราญ 
ต.โนนท่อน และ 
บ้านหนองกุง ต.
ศิลา อ.เมือง จ.

ขอนแก่น 

280 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับ

ผู้ด้อยโอกาส 

 500,000.00 เพ่ือสงเคราะห์
ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
หรือผู้ยากจน ให้มีที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเอง
อย่างมั่นคงถาวร 

ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ให้กับ ผู้ด้อยโอกาส
ในเขตพ้ืนที่ จังหวัด
ขอนแก่น ตามที่ได้ 

รับรองขอ 

281 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ค่าตอบแทนนักเรียน 
นักศึกษา ทํางาน ช่วงปิด

ภาคเรียน 

 300,000.00 เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สนับสนุน ให้นักเรียน
นักศึกษา ใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ช่วงปิด
ภาคเรียน สร้างรายได้

กับตนเองและ
ผู้ปกครอง และมี

ประสบการณ์ในการ
ทํางาน 

นักเรียน นักศึกษา 
ที่มีอายุ ต้ังแต่ 15 
ปีขึ้นไป โดยมีวุฒิ 
การศึกษาไม่ตํ่ากว่า

มัธยม ศึกษา
ตอนต้น จํานวนปี

ละ 50 คน 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

282 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาการท่องเท่ียวโฮมส
เตย์และ ศึกษาดูงาน 

 3,300,000.00 -เพ่ือให้พ้ืนที่แหล่ง
ท่องเท่ียวมีบ้านพัก

สําหรับนักท่องเท่ียว -
ประชาชนในพ้ืนที่มี
ประสบการณ์ในการ
ต้อนรับนักท่องเท่ียว 

ราษฎรในเขต
อําเภอ บ้านไผ่ 
จํานวน 100 คน 

283 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 1 อําเภอ 1 หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

 1,400,000.00 1.เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนใน
การดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.เพ่ือขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดขอนแก่น 

3.เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ในจังหวัด 

-สร้างศูนย์เรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง
ใน หมู่บ้านนําร่อง
เศรษฐกิจ พอเพียง  

-พัฒนาให้เป็น
หมู่บ้าน เศรษฐกิจ

พอเพียง ของ 
อําเภอในเขต

จังหวัด ขอนแก่น 

284 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแบบ เศรษฐกิจ

พอเพียง 

 51,651,500.00 -เพ่ือส่งเสริมเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ขุดบ่อน้ําในไร่นา 
อบรมส่งเสริม

อาชีพ พัฒนาแหล่ง
น้ําเพ่ือการเกษตร -
บูรณาการร่วมกับ
หน่วย งานอ่ืนใน
การจัดกิจกรรม  -
สนับสนุนปัจจัย
การผลิต ด้าน
อาชีพแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง 

285 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วันสตรีสากลอําเภอภูเวียง  50,000.00 -เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการ

องค์กร/เครือข่ายสตรี
อําเภอภูเวียงให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 

 

 

 

-คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี ในเขต

อําเภอภูเวียง 
จํานวน 500 คน 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

286 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น 
เป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัด 

 200,000.00 1.เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง อยู่
เย็น เป็นสุขที่มีผลงาน
ดีเด่น2.เพ่ือจัดการ
ความรู้และพัฒนา

เครือข่ายการเรียนรู้ใน
กระบวนการบริหาร

จัดการชุมชน 

จัดประกวดหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
อยู่เย็น เป็นสุข 2 
ระดับ(1)ระดับ
อําเภอ ๆ ละ 1 

หมู่บ้าน (2)ระดับ
จังหวัด คัดเลือก
จากระดับอําเภอ 
รวม 3 หมู่บ้าน 

287 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกฝายป่าบัว บ้านนา
ท่าล่ี ม.4 ต.นาฝาย อ.ภูผา

ม่าน จ.ขอนแก่น 

 483,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่ง
กักเก็บน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 12 ม. ยาว 
4,800 ม. ลึก 3 ม. 
ปริมาตรดิน ขุดไม่
น้อยกว่า 21,600 

ลบ.ม. 

288 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกฝายโปร่งไถ ม.10 
ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.

ขอนแก่น 

 454,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่ง
กักเก็บน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม.ยาว 
4,520 ม. 

289 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยยางบง 
ตอนล่าง บ้านหนองกุง
ใหม่ ม.10 ต.คึมชาด  อ.

หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่ง
กักเก็บน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 
1,130 ม. 

290 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยโป่งตอนบน 
บ.หนองยาง ต.วังหิน อ.

หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น 

 499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่ง
กักเก็บน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 
1,130 ม. 

291 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยเสือเต้น 
ตอนกลาง บ้านหนอง
สรวง ม.11 ต.ดงเค็ง อ.

หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่ง
กักเก็บน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 
1,130 ม. 

292 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยวังข้าวสาร
ตอนบน บ้านปอแดง ม.6 
ต.คึมชาด  อ.หนองสอง

ห้อง จ.ขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่ง
กักเก็บน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

กว้าง 15 ม. ยาว 
1,130 ม. 

293 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยวังข้าวสาร
ตอนกลาง บ้านปอแดง ม.
6 ต.คึมชาด อ.หนองสอง

ห้อง จ.ขอนแก่น 

 499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่ง
กักเก็บน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

กว้าง 15 ม. ยาว 
1,130 ม. 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

294 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยหินลาด
ตอนบน บ้านหินลาด ม.5 
ต.สําโรง อ.หนองสองห้อง 

จ.ขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่ง
กักเก็บน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

กว้าง 15 ม. ยาว 
1,130 ม. 

295 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ําหนอง
กองแก้ว บ้านดอนดู่ ม.9 
ต.ศรีบุญเรือง และ ต.
ชนบท อ.ชนบท  จ.

ขอนแก่น 

 493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่ง
กักเก็บน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

กว้าง 60 ม. ยาว 
83 ม. ลึก 3 ม. 
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,131 

ลบ.ม. 
296 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยยางฮาด 
บ้านโนนเขวา ม.1 ต.แวง
น้อย อ.แวงน้อย เชื่อม ต.
แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.

ขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่ง
กักเก็บน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

กว้าง 16 ม. ยาว 
610 ม. ลึกเฉล่ีย 

3.50 ม. 

297 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกหนองกุดตาบอด 
บ้านโนนทัน ม.2 ต.โพธิ์
ไชย และ ต.บ้านโคก อ.
โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 

 495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่ง
กักเก็บน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

กว้าง 20 ม. ยาว 
200 ม. 

298 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยสองคอน 
ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.

ขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่ง
กักเก็บน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

ลึกไม่น้อยกว่า 3.5 
ม. ระยะทางปีละ 4 

กม. 

299 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว 
ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.

ขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่ง
กักเก็บน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

ลึกไม่น้อยกว่า 3.5 
ม. ระยะทางปีละ 2 

กม. 

300 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ต้นน้ํา หรือฝายหินท้ิง 
(Check Dam) แบบ

ประชาอาสา 

 3,800,000.00 ความรู้ความเข้าใจการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดิน 
น้ํา และป่าไม้ลดปัญหา

ภัยแล้ง 

ประชาชน และ
จัดทํา ฝายต้นน้ํา
หรือฝายหิน ทิ้ง ปี
ละ 10 รุ่น และ 
สร้างฝายปีละไม่
น้อยกว่า 28 แห่ง 

301 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

บูรณาการความร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน
ท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์

และ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวด ล้อมจังหวัด
ขอนแก่น 

 
 
 
 
 

 300,000.00 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ดูแล

รักษาป่าไม้ 

จัดอบรม สร้าง
จิตสํานึก การมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อมให้กับ
ประชา ชนจังหวัด

ขอนแก่น 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

302 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จ พระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรม
ราช กุมารี 

 400,000.00 เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน

ท้องถิ่นไม่ให้สูญพันธุ์ 
และสนองพระราชดําริ

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

จัดอบรมและต้ัง
ศูนย์สวน 

พฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน เพ่ือ

อนุรักษ์พันธุกรรม 
พืชท้องถิ่นไม่ให้สูญ

พันธุ์ 

303 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วย
พลังงาน แสงอาทิตย์เพ่ือ
การเกษตร (โซล่าเซลล์ ) 
ในเขต อ.หนองนาคํา จ.

ขอนแก่น 

 1,221,000.00 เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล
ขนาด 6 นิ้ว  ติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ํา พร้อม
ติดต้ังแผงโซล่า
เซลล์ ขนาด 
15,000 วัตต์ 

304 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

บริหารจัดการขยะและ
มลพิษ ในจังหวัดขอนแก่น 

 400,000.00 เพ่ือรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม ลดปริมาณ
ขยะในโรงเรียนและ
ชุมชน โดยใช้หลัก 3 

Rsและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

จัดอบรมเยาวชน
และครู ในโรงเรียน

ในเขต จังหวัด
ขอนแก่น 

305 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ในการ จัดการขยะมูลฝอย

แบบครบวงจร 

 1,300,000.00 เพ่ือรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม ลดปริมาณ
ขยะในโรงเรียนและ
ชุมชน โดยใช้หลัก 3 

Rsและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

จัดอบรมประชาชน
และ ผู้นําชุมชนใน

พ้ืนที่ จังหวัด
ขอนแก่น ปีละ  2 

รุ่น 

306 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

บริหารจัดการระบบกําจัด
ขยะ มูลฝอยรวมแบบ
ผสมผสาน จังหวัด

ขอนแก่น 

 60,000.00 เพ่ือสร้างให้มีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาขยะล้น

เมืองในเขต จ.
ขอนแก่น 

จัดประชุมสัมมนา 
อปท. และ
หน่วยงานที่

เก่ียวข้อง ในเขต จ.
ขอนแก่น 

307 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

บริหารจัดการขยะ
อันตราย จังหวัดขอนแก่น 

 300,000.00 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและ
องค์กรต่าง ๆ ในการ
แข้ไขปัญหาขยะ
อันตรายในเขต จ.

ขอนแก่น 

 

 

จัดอบรมการคัด
แยกขยะ อันตราย
ออกจากขยะ ทั่วไป
ก่อนทิ้ง และการ 
ทํา MOUร่วมกัน 
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308 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
เครือข่ายอาสาสมัคร 

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

 1,200,000.00 เพ่ือสร้างเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังและดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อม

หมู่บ้านชุมชนท้องถิ่น 

จัดอบรมสร้าง
จิตสํานึก ในการ
เฝ้าระวังดูแล 

รักษาส่ิงแวดล้อม
ชุมชน และขยาย
เครือข่ายให้ ครอบ

คุลมพ้ืนที่  จ.
ขอนแก่น ปีละ 5 

รุ่น 
309 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 

อบรมราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า (รสทป.) 

 3,200,000.00 เพ่ือถ่ายทอดพระ
ราชปฏิธานของสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 ในการ
ร่วมกันดูแลรักษาป่า 
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ
และประชาชนในพ้ืนที่

รอบป่า 

จัดฝึกอบรมราษฎร
อาสา สมัครพิทักษ์
ป่า(รสทป.) เพ่ือ
ป้องกันรักษาป่า

และ ควบคุมไฟป่า 
โดยสร้าง การมี
ส่วนร่วม ปีละ 3 

รุ่น 

310 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

เยาวชนไทยใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม 

 200,000.00 เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจเกิด

จิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

จัดอบรมสร้าง
จิตสํานึก การมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อมให้กับ
เยาวชน ใน จังหวัด

ขอนแก่น 

311 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูดินตาม แนวพระราช

ดํารุของ ร.9 

 300,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูดินให้มี

ความ อุดมสมบูรณ์ ลด
การใช้สารเคมี 

จัดอบรมสร้าง
จิตสํานึก การมี
ส่วนร่วมให้กับ 
เกษตรกรใน จ.

ขอนแก่น 

312 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

1 อําเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ
การจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

 700,000.00 เพ่ือพัฒนาชุมชนให้
เป็นต้นแบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม และขยาย
ผลให้แก่หมู่บ้านอ่ืน 

จัดอบรมสร้าง
จิตสํานึก การมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อมให้กับ
ประชา ชน จ.

ขอนแก่น ปีละ 2 
รุ่น 

313 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกหนองกองแก้ว 
บ้านคุ้มน้อย ม.3 ต.ชนบท 

อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

 495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่ง
กักเก็บน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

กว้าง 40 ม. ยาว 
128 ม. ลึก 3 ม. 
ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 
13,213.50 ลบ.ม. 
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314 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกหนองกองแก้ว
บ้านคุ้มเหนือ ม.1 ต.
ชนบท อ.ชนบท จ.

ขอนแก่น 

 495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่ง
กักเก็บน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 

กว้าง 18 ม. ยาว 
336 ม. ลึก 3 ม. 
ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 
13,486.50 ลบ.ม. 

315 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยเสือเฒ่า
ช่วงบ้านสําโรง ม.1 ต.
สําโรง - บ้านโคกสูง ม.8 
ต.หนองเม็ก อ.หนองสอง

ห้อง จ.ขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่ง
กักเก็บน้ําเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 17 ม. ยาว 
750 ม. 

316 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วย
พลังงานแสง อาทิตย์ (โซ
ล่าเซลล์ปั๊ม) ภายในตําบล 
กุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา  

จังหวัดขอนแก่น 

 203,000.00 ประชาชนมีน้ํา อุปโภค
บริโภคและทํา
การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ขนาดไม่น้อยกว่า  
3,000 วัตต์ 

317 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วย
พลังงานแสง อาทิตย์ (โซ
ล่าเซลล์ปั๊ม) ภายในตําบล 
ขนวน อําเภอหนองนาคํา 

จังหวัดขอนแก่น 

 203,000.00 ประชาชนมีน้ํา อุปโภค
บริโภคและทํา
การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ขนาดไม่น้อยกว่า  
3,000 วัตต์ 

318 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วย
พลังงานแสง อาทิตย์ (โซ
ล่าเซลล์ปั๊ม) ภายในตําบล 
บ้านโคก อําเภอหนองนา

คํา จังหวัดขอนแก่น 

 203,000.00 ประชาชนมีน้ํา อุปโภค
บริโภคและทํา
การเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

ขนาดไม่น้อยกว่า  
3,000 วัตต์ 

319 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

สัมมนาเครือข่ายช่าง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

 200,000.00 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
เก่ียวกับวิชาการด้าน
ช่างและแลกเปล่ียน

ความรู้วิชาการด้านช่าง 

จัดสัมมนาวิชาการ
ด้านช่างให้กับ
ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ช่างของ อปท.
จังหวัดขอนแก่น 

320 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัด
จัดเก็บภาษี 

 350,000.00 เพ่ือให้ผู้ประกอบการมี
ความรู้และเข้าใจ
เก่ียวกับการชําระ
ค่าธรรมเนียมบํารุง 

อบจ.ประเภทโรงแรม
และภาษีบํารุง อบจ.
ประเภทนํ้ามัน ยาสูบ
และสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างองค์กร
และผู้ประกอบการ 

ผู้จําหน่ายน้ํามัน
และยาสูบ , 

ผู้ประกอบการ
โรงแรมในเขต

จังหวัดขอนแก่น 
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321 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

ศึกษาอบรมและดูงานของ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่นคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง
เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 

 1,000,000.00 เพ่ือให้สมาชิกสภา
อบจ.ขอนแก่น คณะ
ผู้บริหารข้าราชการ 
พนักงานจ้าง และ
เจ้าหน้าที่ได้เพ่ิมพูน

ความรู้ด้านกฎหมายใน
การบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น 

สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

ขอนแก่น  คณะ
ผู้บริหาร 
ข้าราชการ
พนักงานจ้าง 

เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 

322 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

การดําเนินงานของ
คณะกรรมการสภา 

 100,000.00 เพ่ือให้สมาชิกสภา
อบจ.ขอนแก่นผู้บริหาร 
ข้าราชการพนักงานจ้าง 

ได้เข้าถึงพ้ืนที่และ
ประชาชนในท้องถิ่น
รับทราบข้อมูลความ
เดือดร้อนและความ

ต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต
จังหวัดขอนแก่น 
จํานวน 26อําเภอ 

323 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
เลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น 

 30,000,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการเลือก
ผู้บริหาร/ตัวแทนเข้า
มาบริหารท้องถิ่นของ

ตนเอง 

ดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุน
การเลือกต้ังนายก
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ขอนแก่นและ 
สมาชิกสภา

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

ขอนแก่นตามที่
กฏหมาย 

324 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

เปิดเวทีประชาคมและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 1,000,000.00 เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทอํานาจหน้าที่
ของตนเองและบทบาท
อํานาจหน้าที่ของอบจ.
ขอนแก่น และเข้ามามี

ส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ อบจ.

ขอนแก่น 

ประชาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 

325 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทํา/ทบทวนกรอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจังหวัด

ขอนแก่น 

 500,000.00 เพ่ือให้มียุทธศาสตร์
การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดขอนแก่น
ที่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดขอนแก่น 

จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ1 คร้ัง 3 
วัน จํานวน500 คน 
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326 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ประสานแผนพัฒนา

ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

 300,000.00 เพ่ือบูรณาการโครงการ
ที่เกินศักยภาพของ

อปท. 

จัดสัมมนา
คณะกรรมการ
ประสานแผน

เลขานุการประสาน
แผนและเจ้าหน้าที่

ผู้จัดทําแผน 

327 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

จัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นเพ่ือการเพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนา

ท้องถิ่นส่ีปี 

 2,650,000.00 เพ่ือเพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลง

แผนพัฒนาในช่วงส่ีปี
ให้มีความสอดคล้อง

และสามารถสนองตอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชุมประชาคม
ระดับอําเภอ 

จํานวน 350 คน 
และระดับจังหวัด 
จํานวน 700 คน 

328 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

บริหารจัดการงานติดตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 

 400,000.00 เพ่ือติดตามประเมินผล
แผนงาน/โครงการใน
พ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง
รับทราบปัญหา 

อุปสรรคข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะที่เป็น
รูปธรรมต่อการ

ดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 

ออกพ้ืนที่เพ่ือออก
ตรวจติดตาม

ความก้าวหน้าของ
กิจกรรมโครงการ
ต่างๆ ในพ้ืนที่
ปฏิบัติงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

329 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

พัฒนาศูนย์เครือข่ายเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นระดับ

จังหวัด(Clinic Center) 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

 100,000.00 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานของ

ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น 

ส่ือ วารสาร และ
อุปกรณ์เพ่ือให้

บริการแก่
ประชาชนท่ัวไป 

330 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

ค่าใช้จ่ายโฆษณาและ
เผยแพร่การดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น 

 1,500,000.00 เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ

ดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่นให้ประชาชน
และทุกภาคส่วนได้รับ

ทราบ 

จัดทําเอกสา
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของ 
อบจ.ขอนแก่น
จัดทําส่ือส่ิงพิมพ์

ต่าง ๆ
ประชาสัมพันธ์
ภารกิจอบจ.
ขอนแก่น 

 
 
 
 
 



 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

331 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

 200,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นให้มีประสิทธ
ภาพสําหรับให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารและใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

วางระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายใน
องค์กรเช่ือมทุก
ส่วนราชการ

ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายเดิมให้มี
ประสิทธิภาพ 

332 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

ค่าบริการทางด้าน
โทรคมนาคม 

 400,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการ
ทางด้านโทรคมนาคม 

บุคลากรของ อบจ.
ขอนแก่นสามารถ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใช้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ

การทํางาน 

333 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

ประเมินผลงานข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือให้มีหรือเล่ือน
วิทยฐานะโงเรียนในสังกัด 

อบจ.ขอนแก่น 

 100,000.00 เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
จัดการเรียนการสอน

ให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนในสังกัด 
อบจ.ขก. 

ข้าราชการกอง
การศึกษาและ

ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด 

อบจ.ขก. 

334 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
บุคคลขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 100,000.00 เพ่ือปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลบุคคลของ 
อบจ.ขอนแก่นให้
ถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน 

ฐานข้อมูลของ
บุคลากรอบจ.
ขอนแก่นเป็น

ปัจจุบัน 

335 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

อบรมสัมมนาของคณะ
ผู้บริหาร,ข้าราชการ
,ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น และส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 

 2,500,000.00 เพ่ือพัฒนาความรู้
ประสบการณ์ในด้าน
ต่าง ๆ รวมถึงความ
เป็นผู้นําบทบาท 

หน้าที่ให้แก่ผู้เข้าอบรม 

บุคลากรของ อบจ.
ขอนแก่น อบรม
สัมนาและศึกษาดู
งานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

336 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

ชําระหนี้เงินต้น พร้อม
ดอกเบี้ย 

 112,300,200.00 เพ่ือส่งใช้เงินกู้กองทุน
สะสมของอบจ. (กสอ.)
และเพ่ือชําระคืนเงินกู้
ธนาคารกรุงไทยจํากัด 

ส่งใช้เงินกู้พร้อม
ดอกเบี้ยให้แก่

กองทุนสะสมของ
อบจ.(กสอ.) และ
ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด 
337 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่

ดี 
เงินช่วยเหลืองบประมาณ

รายจ่ายเฉพาะการ 
 17,000,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน

ช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
อบจ.ขอนแก่น 

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร อบจ.

ขอนแก่น 



 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา
งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

338 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

เงินสํารองจ่าย  100,000,000.00 เพ่ือสํารองจ่ายกรณี
เร่งด่วนและจําเป็นใน
การช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแก่ราษฎร 

ราษฎรในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น 

339 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน  2,500,000.00 เพ่ือเป็นค่าบํารุง
สมาคม อบจ.แห่ง

ประเทศไทยและเงิน
ทุนการศึกษา 

เงินบํารุงสมาคม 
อบจ.แห่งประเทศ

ไทยเงิน
ทุนการศึกษา

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯข้าราชการ 

ลูกจ้างพนักงานจ้าง
สังกัดอบจ.
ขอนแก่น 

340 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

เงินช่วยพิเศษ  400,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วย
พิเศษ และเงิน

ช่วยเหลือค่าทําศพ
ข้าราชการ 

ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้ถึงแก่

กรรม 

341 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

อบรมอาสาสมัคร ตํารวจ
บ้าน  (อสตร.) อําเภอภู

เวียง 

 100,000.00 -เพ่ือแสวงหาความ
ร่วมมือจากประชาชน

ในการป้องกัน
ปราบปราม

อาชญากรรม ยาเสพ
ติด อุบัติภัยต่าง ๆ 

อาสาสมัครตํารวจ
บ้าน จํานวน 211 

คน 

342 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

อบรมอาสาสมัครตํารวจ
บ้าน (อสตร.)อ.หนองสอง

ห้อง 

 276,000.00 เพ่ือแสวงหาความ
ร่วมมือของประชาชน

ในการป้องกัน
ปราบปราม

อาชญากรรมในชุมชน 

อาสาสมัครตํารวจ
บ้านอ.หนองสอง

ห้อง 

343 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 

เพ่ฎมประสิทธิภาพกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในการบูรณา
การมาตรการรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและ

พัฒนาท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น 

 1,200,000.00 1.เพ่ือให้กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองได้มี

ความรู้เก่ียวกับบทบาท
หน้าที่ของตัวเอง 

 
2.เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านในการ   มี
ส่วนร่วมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านต่างๆ 

1.กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน คกก.

หมู่บ้าน ภายในเขต
พ้ืนที่ 26 อําเภอ 

ของจังหวัด
ขอนแก่น 2.
เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองที่ทําการ
ปกครองส่วน

จังหวัดและที่ทํา
การปกครองอําเภอ 
จํานวน 26  อําเภอ 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 322 โครงการ จํานวนเงิน 1,010,240,658 บาท  
มีการเบิกจ่ายงบประมาณจํานวน 322 โครงการ จํานวนเงิน 1,010,240,658  ล้านบาท  สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 45 351,295,000.00 45 351,295,000.00
การพัฒนาการศึกษา  55 196,262,040.00 55 196,262,040.00
การพัฒนาเมืองและชุมชน 150 190,577,118.00 150 190,577,118.00
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 17 72,201,500.00 17 72,201,500.00
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม 

30 21,429,000.00 30 21,429,000.00

การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 25 178,476,000.00 25 178,476,000.00
รวม 322 1,010,240,658.00 322 1,010,240,658.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบญัญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังนี้ 
 

  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

1 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติด  

  1,500,000.00 1,500,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ส่งเสริมความสงบ
เรียบร้อยและ
ป้องกันอาชญากรรม 

  1,500,000.00 1,500,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

3 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการส่งเสริม
กิจการสาธารณสุข 

  31,075,000.00 31,075,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

4 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ค่าป่วยการสําหรับ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน 

  282,600,000.00 282,600,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

5 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดงาน
ประเพณีศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  6,300,000.00 6,300,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

6 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการอบรม
เยาวชนมุสลิมคริสต์ 
หรือพุทธ 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

7 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ส่งเสริม
ประสิทธิภาพและ
ขยายผลการ
ดําเนินงานศูนย์
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ 
H.I.V. 
 
 
 

  60,000.00 60,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

8 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ 
H.I.V. อําเภอชนบท 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

9 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์ของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ 
H.I.V. อําเภอชุมแพ 

  260,000.00 260,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

10 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ 
H.I.V. อําเภอน้ําพอง 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

11 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ 
H.I.V. อําเภอโนน
ศิลา 

  80,000.00 80,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

12 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

สนับสนุนการดําเนิน 
งานของศูนย์เฉลิม
พระเกียรติ เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์ และผู้ติดเชื้อ 
H.I.V. อําเภอพล 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

13 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

สนับสนุนการดําเนิน 
งานของศูนย์เฉลิม
พระเกียรติ เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์ และผู้ติดเชื้อ 
H.I.V. อําเภอภูผา
ม่าน 

  60,000.00 60,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

14 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

สนับสนุนการดําเนิน 
งานของศูนย์เฉลิม
พระเกียรติ เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์ และผู้ติดเชื้อ 
H.I.V. อําเภอมัญจา
คีรี 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

15 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

สนับสนุนการดําเนิน 
งานของศูนย์เฉลิม
พระเกียรติ เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์ และผู้ติดเชื้อ 
H.I.V. อําเภอแวง
ใหญ่ 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

16 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

สนับสนุน 
งบประมาณศูนย์
เฉลิมพระเกียรติ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส์ และผู้ติด
เชื้อ H.I.V. อําเภอสี
ชมพู 

  150,000.00 150,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

17 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

สนับสนุน 
งบประมาณศูนย์
เฉลิมพระเกียรติ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส์ และผู้ติด
เชื้อ H.I.V. อําเภอ
อุบลรัตน์ 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

18 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) 
จังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี 2561 
 
 

  1,660,000.00 1,660,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

19 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

การพัฒนารูปแบบ
การบริการที่ 
สมบูรณ์แบบเพ่ือ
การดูแลผู้ป่วยภาวะ 
ปากแหว่งเพดานโหว่
และความพิการ แต่
กําเนิดของศรีษะ
และใบหน้าใน พ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแก่น 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

20 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ประจําปี 2561 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

21 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

อบรมอาสาสมัคร
ต่อต้าน ยาเสพติด  

  100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

22 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ฝึกอบรมเยาวชน
สัมพันธ์ต้าน ยาเสพ
ติด ประจําปี 2561 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

23 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ฝึกอบรมสมาชิกแจ้ง
ข่าวอาชญากรรม 
ต้านยาเสพติด 
ประจําปี 2561 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

24 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ฝึกอบรมสมาชิกแจ้ง
ข่าวอาชญากรรม 
และยาเสพติด 
อําเภอโนนศิลา 
ประจําปี 2561 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

25 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

อบรมให้ความรู้สร้าง
ภูมิคุ้มกัน ยาเสพติด
ให้กับเด็กนักเรียนใน 
สถานศึกษาประจําปี 
2561 

  80,000.00 80,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

26 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

หมู่บ้านชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ 
สร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดและ 
อาชญากรรม 
ประจําปี 2561 

  120,000.00 120,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

27 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ฝึกอบรมเยาวชน
มั่นใจ ห่างไกล ยา
เสพติด สถานี
ตํารวจภูธรเปือย
น้อย ประจําปี 2561 

  250,000.00 250,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

28 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

จัดงานประเพณีสุด
ยอดสงกรานต์ 
อีสาน เทศกาลดอก
คูณเสียงแคน และ
ถนนข้าวเหนียว  

  400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

29 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

จัดงานประเพณีออก
พรรษา ลอยประทีป
บูชาพุทธกตัญญู 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

30 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการสืบสานงาน
ประเพณีและ ของดี
เมืองกระนวน  

  150,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

31 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดงาน
กาชาดประจําปี รวม
ของดีเมืองชุมแพ  

  300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

32 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดงาน
ประเพณี บุญบั้งไฟ 
อําเภอบ้านไผ่ 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

33 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

จัดงานประเพณี
บุญกุ้มข้าว ใหญ่และ
ของดีอําเภอบ้านไผ่ 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

34 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

จัดงานประเพณีสรง
น้ํา พระเจ้าใหญ่ไชย
วาน ประจําปี 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

35 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

จัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ (สองฝ่ังบั้งไฟ
ล้าน) ขอนแก่น-
ชัยภูมิ 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

36 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

งานเทศกาลกล้วยไม้
ป่าบาน ของดีเมือง
มัญจาคีรี 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

37 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

จัดงานประเพณี
บวงสรวงหลักเมือง 
ภูเวียงและเทศกาล
ของดีเมืองภูเวียง 
ประจําปี 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

38 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

เทศกาลว่าวและ
บุญกุ้มข้าว โนนศิลา 
ประจําปี 2561 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

39 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ออกร้านธารากาชาด
เพ่ือหารายได้ ใน
เทศกาลไหม
นานาชาติ ประเพณี 
ผูกเส่ียวและงาน
กาชาดจังหวัด 
ขอนแก่น  

  300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

40 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

งานประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่ และ ของดี
แวงใหญ่ ประจําปี 
2561 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

41 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

จัดงานเทศกาล
ประจําปี อําเภอ 
หนองนาคํา งาน
เทศกาลงมปลา น้ํา
แดงแงงผ้าฝ้าย ไหว้
พระพุทธนาคํา 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

42 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

งานประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่ และ ของดี
อําเภอหนองสอง
ห้อง 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

43 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

จัดงานไหมมัดหมี่
และของดีเมือง ชล
บถ" ประจําปี 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

44 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์
บ้านแฮด 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

45 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจการ
กีฬา 

  18,400,000.00 18,400,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

46 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของ
สถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

  250,000.00 250,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

47 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการจัดหลักสูตร
ระยะส้ันใน
สถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

48 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ของครูและนักเรียน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  1,700,000.00 1,700,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

49 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลโรงเรียน
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

50 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการนักเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นอ่าน
ออกเขียนได้ร้อย
เปอร์เซ็นต์ 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

51 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 
กิจกรรม TO 
BENUMBER ONE 
และกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด  

  100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

52 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการนักเรียนคน
เก่งของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  150,000.00 150,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

53 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

  300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

54 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการส่งเสริม
กิจการลูกเสือเนตร
นารีและยุวกาชาด 

  250,000.00 250,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

55 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการนิเทศ
ติดตามและประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัด 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

  150,000.00 150,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

56 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  250,000.00 250,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

57 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

58 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการส่งเสริม
การศึกษา 

  3,000,000.00 3,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

59 การพัฒนา
การศึกษา  

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมพัฒนา
นักเรียนสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

  12,000,000.00 1,200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

60 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขต
จังหวัดขอนแก่น 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

61 การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนอง
เส้ียว 

  8,990,790.00 8,990,790.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

62 การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านคูขาด
(สถิตย์อุปถัมภ์) 

  6,500,430.00 6,500,430.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

63 การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนเมืองพล
พิทยาคม 

  27,927,010.00 27,927,010.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

64 การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนแท่นศิลา
ทิพย์ศึกษา 

  5,374,510.00 5,743,510.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

65 การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนศรีเสมา
วิทยาเสริม 

  5,886,050.00 5,886,050.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

66 การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนพิศาลปุณณ
วิทยา 

  5,761,770.00 5,761,770.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

67 การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนพระธาตุ
ขามแก่นพิทยาลัย 

  3,797,890.00 3,797,890.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

68 การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา โรง
เรียนซําสูงพิทยาคม 

  6,357,230.00 6,357,230.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

69 การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนพูวัดพิทยา
คม 

  3,929,470.00 3,929,470.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

70 การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนหนองโน
ประชาสรรค์ 

  6,146,740.00 6,146,740.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

71 การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนโคกสูง
ประชาสรรพ์ 

  3,536,730.00 3,536,730.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

72 การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนโนนหัน
วิทยายน 

  10,333,720.00 10,333,720.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

73 การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา 

  16,799,130.00 16,799,130.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

74 การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนมัธยมหนอง
เขียด 

  4,932,200.00 4,932,200.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

75 การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนพระยืน
วิทยาคาร 

  6,734,480.00 6,734,480.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

76 การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนเปรมติณสู
ลานนท์ 

  4,856,330.00 4,856,330.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

77 การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนนางิ้ววิทยา
สรรค์ 

  9,338,360.00 9,338,360.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

78 การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
โรงเรียนซับสมบูรณ์
พิทยาลัย 

  5,105,200.00 5,105,200.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

79 การพัฒนา
การศึกษา  

ค่าวัสดุเคร่ืองแต่ง
กายนักเรียนเคร่ือง
เขียน หนังสือและ
แบบเรียนเสริม
ทักษะ 

  15,000,000.00 15,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

80 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการสร้าง
โรงเรียนชาวนามือ
อาชีพ 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

81 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

82 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาของ
นักเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

  2,500,000.00 2,500,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

83 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการพัฒนา
ระบบงานวิชาการ
สถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ขอนแก่น 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

84 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ นักเรียน
สังกัดองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัด
ขอนแก่น สู่ความ 
เป็นเลิศทางด้าน
กีฬา 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

85 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการเข้าค่าย
พัฒนาศักยภาพวง
โยธวาทิต องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นสู่ความเป็น
เลิศ 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

86 การพัฒนา
การศึกษา  

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา  

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

87 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการจัดกิจกรรม
งานวันเยาวชน
แห่งชาติ 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

88 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น สู่ความ
เป็นเลิศทางด้าน
กีฬา ภาคฤดูร้อน 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

89 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  2,500,000.00 2,500,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

90 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการเข้าค่ายวง
ดนตรีพ้ืนบ้าน 
นักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

91 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการเข้าร่วมค่าย
ฝึกอบรมพัฒนาเด็ก
และเยาวชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

  50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

92 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการส่งเสริม
สถานศึกษาดีเด่นใน
การรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติด 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

93 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
 

  285,000.00 285,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

94 การพัฒนา
การศึกษา  

ค่ายพัฒนาขีด
ความสามารถ 
ทักษะการใช้
ภาษาจีนสําหรับ
นักศึกษา ปวส.
วิทยาลัยการอาชีพ
บ้านไผ่ ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
ณ วิทยาลัยการ
รถไฟประเทศจีน 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

95 การพัฒนา
การศึกษา  

ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน ด้านศิลปะ 
ดนตรี  กีฬาและ
วิชาการ 

  1,300,000.00 10,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

96 การพัฒนา
การศึกษา  

ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน ด้านศิลปะ 
ดนตรี  กีฬาและ
วิชาการ 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

97 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน 
ด้านศิลปะ ดนตรี  
กีฬาและวิชาการ 
 
 
 

  1,400,000.00 1,400,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

98 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน 
ด้านศิลปะ ดนตรี  
กีฬาและวิชาการ 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

99 การพัฒนา
การศึกษา  

ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน ด้านศิลปะ 
ดนตรี  กีฬาและ
วิชาการ 

  3,000,000.00 3,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

100 การพัฒนา
การศึกษา  

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน 
ด้านศิลปะ ดนตรี  
กีฬาและวิชาการ 

  2,100,000.00 2,100,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

101 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ซ่อมปะผิวจราจร
ถนนลาดยาง โดยวิธี 
COLD MIX 

  5,000,000.00 5,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

102 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับเกรดผิวจราจร
ลูกรังหรือถนนหิน
คลุก 

  4,200,000.00 4,200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

103 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ขก ถ 1 008 
บ้านยางคํา-บ้านเม็ง 
อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น 

  3,000,000.00 2,500,000.00 หจก.ที.วี.
พี.การ
โยธา 

23/06/2561 120 

104 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ขก ถ 1 0010 
บ้านหว้าโง๊ะ-บ้านดง
น้อย อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น 
 
 
 
 

  1,311,000.00 1,311,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

105 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ขก ถ 1 0059 
บ้านโนนม่วง-บ้าน
หนองปอ อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 

  2,500,000.00 2,150,000.00 หจก. เค 
เอ 
วิศวกรรม
และ
การเกษตร 

24/05/2561 120 

106 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ขก ถ 10078 
บ้านเปือยน้อย-บ้าน
หนองบัวลอง อ.
เปือยน้อย จ.
ขอนแก่น 

  3,000,000.00 3,000,000.00 หจก.ม
นตรีวัฒนา 

10/04/2561 120 

107 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ขก ถ 10069 
บ้านหนองบัวน้อย-
บ้านกระนวน อ.ซํา
สูง จ.ขอนแก่น 

  2,000,000.00 1,995,000.00 บจก.ม
นตรีวัฒนา 

14/06/2561 120 

108 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ขก ถ 1 0055 
แยกทางหลวง
หมายเลข 2-บ้านวัง
ชัย อ.น้ําพอง จ.
ขอนแก่น 

  3,000,000.00 2,995,000.00 หจก.ที.วี.
พี.การ
โยธา 

29/03/2561 120 

109 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ขก ถ 10047 
บ้านนาง้อง-บ้านโนน
สมบูรณ์ อ.เขาสวน
กวาง จ.ขอนแก่น 

  2,000,000.00 1,435,000.00 หจก.อุดร 
ซี เอส พี 

31/05/2561 120 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

110 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ขก ถ 10012 
บ้านดอนโมง-บ้าน
โนนฆ้อง อ.หนอง
เรือ จ.ขอนแก่น 

  1,334,000.00 1,334,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

111 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ขก ถ 10071 
บ้านหนองหญ้า
แพรก-บ้านโนนทัน 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

  2,000,000.00 1,600,000.00 หจก.ที.วี.
พี.การ
โยธา 

11/09/2561 90 

112 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ขก ถ 10045
แยกทางหลวง
หมายเลข 2039-
บ้านห้วยโจด อ.
กระนวน จ.
ขอนแก่น 

  3,000,000.00 2,135,000.00 หจก.อุดร 
ซี เอส พี 

31/05/2561 120 

113 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ขก  10041 
บ้านโซ่ง-บ้านหนอง
ยายเกลี้ยง อ.ชนบท 
จ.ขอนแก่น 

  1,700,000.00 1,700,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

114 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมระหว่าง ตําบล 
บ้านโจดน้อย ม.3 ต.
หนองมะเขือ - บ้าน
โนนทัน ม.6 ต.โนน
ข่า 

  500,000.00 493,000.00 หจก.ทวี
สิน 
(1985) 

28/02/2561 60 

115 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  เส้น
บ้านถนนงาม หมู่ 2 
- ไปบ้าน หนองไฮ 
ต.บ้านหัน 

  467,000.00 460,000.00 หจก.บ้าน
ไผ่ดาวเงิน
ก่อสร้าง 

03/02/2561 60 

116 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.  บ้านหัว
นากลาง - ไปทาง
บ้านขอน สัก ต.โนน
ศิลา (ช่วงบ้านหลุบ
คา ม.7 - ขอนสัก ม.
4) 

  496,000.00 489,000.00 หจก.บ้าน
ไผ่ดาวเงิน
ก่อสร้าง 

03/02/2561 60 

117 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ขก ถ 10068 
บ้านสาวะถี-บ้านงิ้ว 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

  1,985,000.00 1,970,000.00 หจก.ที.วี.
พี.การ
โยธา 

30/08/2561 120 

118 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต  เสริม
เหล็กเส้นทางบ้าน
ห้วยม่วง  หมู่ที่ 3 
ตําบลห้วยม่วง - 
บ้าน น้อยพัฒนา 
ตําบลนาหนองทุ่ม 

  498,000.00 494,000.00 บจก.พ่อ
ขุนสี
ร่มเย็น
เป็นสุข 

21/03/2561 60 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

119 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก บ้านป่ากล้วย 
หมู่ที่ 5  ตําบลโนน
คอม ถึง บ้านสว่าง
โนน  สูง หมู่ที่ 3 
ตําบลภูผาม่าน 

  498,000.00 494,000.00 บจก.พ่อ
ขุนสี
ร่มเย็น
เป็นสุข 

15/03/2561 60 

120 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนโนนคอม -  นา
น้ําซํา 

  498,000.00 494,000.00 บจก.พ่อ
ขุนสี
ร่มเย็น
เป็นสุข 

21/03/2561 60 

121 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต เสริม
เหล็กบ้านหนองนก
ทา หมู่ที่  7 ตําบล
โนนคอม ถึง บ้าน
สว่าง- โนนสูง ต.ภู
ผาม่าน 

  498,000.00 495,000.00 บจก.พ่อ
ขุนสี
ร่มเย็น
เป็นสุข 

05/04/2561 90 

122 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านคูขาด ม.2 ต.
โคกสง่า-บ้านหนอง
หญ้าไทร อ.แวงน้อย 
จ.ขอนแก่น 

  500,000.00 493,000.00 หจก.ทวี
สิน 
(1985) 

21/02/2561 60 

123 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหันน้อย ม.10 
ต.หนองแวงโสก
พระ-บ้านหันใหญ่ ม.
6 ต.เมืองพล อ.พล 
จ.ขอนแก่น 

  500,000.00 493,000.00 หจก.ทวี
สิน 
(1985) 

21/02/2561 60 

124 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านเตาเหล็ก ม.5 
ต.โจดหนองแก-บ้าน
ตําแย ม.2 ต.เมือง
พล อ.พล จ.
ขอนแก่น 

  500,000.00 493,000.00 หจก.ทวี
สิน 
(1985) 

21/02/2561 60 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

125 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโคกไม้งาม ม.7 
ถึงบ้านบูรณะ ม.8 
ต.หนองมะเขือ ถึง 
ทางหลวงหมายเลข 
2246 
 

  500,000.00 493,000.00 หจก.ทวี
สิน 
(1985) 

20/02/2561 60 

126 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโนนเมือง ม.8 
ต.โนนข่า-บ้านหนอง
แวงโคตร ม.13 ต.
หนองแวงโสกพระ 
อ.พล จ.ขอนแก่น 
 

  500,000.00 493,000.00 หจก.ทวี
สิน 
(1985) 

28/02/2561 60 

127 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองแวง ม.3 
ต.โจดหนองแก-บ้าน
โนนสะอาด ม.6 ต.
เก่างิ้ว อ.พล จ.
ขอนแก่น 
 

  500,000.00 493,000.00 หจก.ทวี
สิน 
(1985) 

21/02/2561 60 

128 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองขาม ม.5 
ต.หนองแวงโสก
พระ-บ้านหนองบัว
นาค อ.หนองสอง
ห้อง  

  500,000.00 493,000.00 หจก.ทวี
สิน 
(1985) 

21/02/2561 60 

129 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโนนข่า  ม.5 ต.
โนนข่า-ทางหลวง
หมายเลข 2246 
 

  500,000.00 493,000.00 หจก.ทวี
สิน 
(1985) 

21/02/2561 60 

130 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองบัวน้อย 
ม.8 ต.โสกนกเต็น-ต.
หนองเม็ก อ.หนอง
สองห้อง จ.ขอนแก่น 
 

  500,000.00 493,000.00 หจก.ทวี
สิน 
(1985) 

21/02/2561 60 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

131 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางเช่ือม
บ้าน หนองศาลา ม.
3 บ้านหนองเสาเล้า 
ม.1 ต.หนองเสาเล้า 
เชื่อมถนนสาย ต.
โคกสูงสัมพันธ์ ไป อ.
ภูเวียง 

  1,500,000.00 1,065,000.00 หจก.ที.วี.
พี.การ
โยธา 

12/07/2561 120 

132 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างสะพานข้าม
ลําห้วยหมากพริก 
บ้านพังทุย ม.12 
เชื่อมบ้านนาอ่าง ต.
คําม่วง อ.เขาสวน
กวาง พร้อม ถนน
คอนกรีต 

  435,000.00 431,000.00 หจก.เอ
อาร์
เทคโนโลยี 

03/05/2561 120 

133 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างสะพานข้าม
ลําห้วยเม็ก บ้าน
หนองบัวน้อย ม.14 
ต.บัวใหญ่ เชื่อมบ้าน
ทรายมูล ม.1 ต.
ทรายมูล อ.น้ําพอง 
จ.ขอนแก่น 

  492,000.00 489,000.00 หจก.เอ
อาร์
เทคโนโลยี 

06/09/2561 120 

134 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก
จากทางหลวง 
หมายเลข 2297-
บ้านนาเสถียร ม.8 
ต.ขามป้อม อ.เปือย
น้อย จ.ขอนแก่น 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

135 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านวังหิน ม.7 
ต.สระแก้ว ถึงบ้าน
ห้วยแร่ ม.3 ต.วัง
ม่วง อ.เปือยน้อย จ.
ขอนแก่น 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

136 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก
สายบ้านหนองโก ม.
6 ต.ขามป้อม อ.
เปือยน้อย- อ.กุดรัง 
จ.มหาสารคาม 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

137 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้าน
กุดเพียขอม ม.1,2 
ต.กุดเพียขอม-ต.วัง
แสง อ.ชนบท จ.
ขอนแก่น 

  496,000.00 492,000.00 หจก.สาม
บีก่อสร้าง 
(บีบีบี) 

22/02/2561 60 

138 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านขาม
เรียน ม.3 ต.เมือง
เพีย อ.บ้านไผ่-เขต
เทศบาล ต.ชนบท อ.
ชนบท จ.ขอนแก่น 

  495,000.00 491,000.00 หจก.วระวี
ทรัพย์
เจริญ 

24/02/2561 60 

139 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองยายเกล้ียง ม.
5 ต.วังแสง อ.
ชนบท-เขต  อ.แวง
ใหญ่ อ.แวงใหญ่  จ.
ขอนแก่น 

  495,000.00 495,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

140 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านโนน
ข่า ม.6 ต.วังแสง อ.
ชนบท-เขต อ.แวง
ใหญ่ จ.ขอนแก่น 

  359,000.00 355,000.00 ร้านดีดีบิล
ด้ิง 

17/02/2561 60 

141 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านโนน
ศิลา ม.8 ต.วังแสง 
ถึงเขต ต.ห้วยแก อ.
ชนบท จ.ขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 ร้านดีดีบิล
ด้ิง 

17/02/2561 60 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

142 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสาย บ้าน
หนองสะแบง ม.5 -
บ้านหนอง หญ้าขาว 
ม.5 ต.ท่านางแนว  
อ.แวงน้อย จ.
ขอนแก่น 

  499,000.00 494,000.00 หจก.พูล
ทรัพย์ธน
อนันต์ 

01/02/2561 60 

143 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสาย บ้าน
หนองดู่ (ถนนเลียบ
ลําน้ําชี) - ต.ท่าวัด 
(สถานีสูบน้ํา) อ.แวง
น้อย  จ.ขอนแก่น 

  498,000.00 491,000.00 หจก.พูล
ทรัพย์ธน
อนันต์ 

23/01/2561 60 

144 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านท่านางแนว ม.9 
(ทางหลวง 
หมายเลข 2065) 
เชื่อมไปถึง  ต.แวง
น้อย อ.แวงน้อย จ.
ขอนแก่น 

  495,000.00 494,000.00 หจก.พูล
ทรัพย์ธน
อนันต์ 

01/02/2561 60 

145 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสาย บ้าน
โนนเขวา ม.1 ไป
บ้านโพนงาม ต.โนน
ทอง อ.แวงใหญ่ จ.
ขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 หจก.พูล
ทรัพย์ธน
อนันต์ 

23/01/2561 60 

146 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านสาวะถี ม.
21 ต.สาวะถี (ถนน
สายบ้านสาวะถี- 
บ้านหนองปิง) อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 

  498,000.00 495,000.00 หจก.นิวส์
หลักสอง 
1999 

23/06/2561 90 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

147 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
สายบ้านหนองตาไก้ 
ม.17 ต.สาวะถี - 
ทางหลวงชนบท 
หมายเลข 2009 อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 

  498,000.00 495,000.00 หจก.นิวส์
หลักสอง 
1999 

02/08/2561 90 

148 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย บ้านลาดนา
เพียง ม.14 ต.สาวะ
ถี - บ้านหนองกุ
งน้อย ม.12 ต.บ้าน
ค้อ  อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 

  470,000.00 463,000.00 บจก.เค
แพค คอน
สตรัคชั่น 

03/04/2561 60 

149 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย บ้านเพ้ียผาน 
ม.13 ต.สาวะถี -  ต.
บ้านค้อ อเมือง จ.
ขอนแก่น 

  485,000.00 478,000.00 บจก.เค
แพค คอน
สตรัคชั่น 

23/03/2561 60 

150 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนรัง ม.
16 ต.สาวะถี - ต.
บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 

  470,000.00 463,000.00 บจก.เค
แพค คอน
สตรัคชั่น 

24/03/2561 60 

151 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหินขาว ม.
15 ต.สาวะถี - ทาง
หลวงชนบท (สาย
บ้านทุ่ม-บ้าน 
สําราญ) อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 

  485,000.00 478,000.00 บจก.เค
แพค คอน
สตรัคชั่น 

23/03/2561 60 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

152 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนรัง ม.
11 ต.สาวะถี - ทาง
หลวงชนบท (สาย
บ้านทุ่ม-บ้าน 
สําราญ) อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 

  470,000.00 463,000.00 บจก.เค
แพค คอน
สตรัคชั่น 

24/03/2561 60 

153 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองเม็ก 
ม.3 ต.สาวะถี - ทาง
หลวงชนบท (สาย
บ้านทุ่ม-บ้าน 
สําราญ) อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 

  470,000.00 463,000.00 บจก.เค
แพค คอน
สตรัคชั่น 

12/05/2561 90 

154 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านทุ่ม ม.12 ต.
บ้านทุ่ม - ถนน ลาด
ยาง (สายบ้านทุ่ม-
บ้านหนองกอย) อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 

  485,000.00 482,000.00 บจก.เค
แพคคอน
สตรัคชั่น 

17/08/2561 90 

155 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านแดงน้อย ม.
16,17 ต.บ้านทุ่ม ถงึ
ทางหลวงแผ่นดิน 
(สายบ้านทุ่ม - อ.
มัญจาคีรี) อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 

  485,000.00 478,000.00 บจก.เค
แพค คอน
สตรัคชั่น 

26/05/2561 90 

156 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านม่วง ม.14 
ต.บ้านทุ่ม-บ้าน แดง
ใหญ่ ม.1,2 ต.แดง
ใหญ่ อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 

  498,000.00 495,000.00 บจก.เค
แพคคอน
สตรัคชั่น 

28/08/2561 90 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

157 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านกุดนางทุย 
ม.9 ต.บ้านทุ่ม - 
ทางลาดยาง (สาย
บ้านม่วง-บ้าน กุด
นางทุย)  

  470,000.00 463,000.00 บจก.เค
แพค คอน
สตรัคชั่น 

12/05/2561 90 

158 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านม่วง ม.15 
ต.บ้านทุ่ม - บ้าน 
หนองตาไก้ ม.1 ต.
สาวะถี อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 

  470,000.00 463,000.00 บจก.เค
แพค คอน
สตรัคชั่น 

12/06/2561 90 

159 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโคกล่าม ม.
2 ต.สาวะถี - ทาง
หลวงชนบท
หมายเลข 2009  อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 

  470,000.00 463,000.00 บจก.เค
แพค คอน
สตรัคชั่น 

12/05/2561 90 

160 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านสาวะถี ม.8 
ต.สาวะถี - ต.บ้าน
ทุ่ม อ.เมือง จ.
ขอนแก่น  

  470,000.00 463,000.00 บจก.เค
แพค คอน
สตรัคชั่น 

12/05/2561 90 

161 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านม่วงโป้ ม.
23 ต.สาวะถี อ.เมือง 
- ต.บ้านฝาง อ.บ้าน
ฝาง จ.ขอนแก่น 

  485,000.00 477,000.00 บจก.เค
แพค คอน
สตรัคชั่น 

12/05/2561 90 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

162 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองตาไก้ 
ม.1 ต.สาวะถี อ.
เมือง - บ้านโคกใหญ่ 
ม.10  ต.บ้านฝาง อ.
บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

  470,000.00 467,000.00 บจก.เค
แพคคอน
สตรัคชั่น 

28/08/2561 90 

163 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตบ้านหนอง
เรือหมู่ที่ 1 ตําบล
หนองเรือ - บ้านนา
หว้า ตําบลบ้านเม็ง 
อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น  

  500,000.00 495,000.00 หจก.เพ่ิม
ทรัพย์ 
888 

25/04/2561 90 

164 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย บ้านนาจาน ม.
1 ต.ซับสมบูรณ ์อ.
โคกโพธิ์ไชย - ทาง
หลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 229 

  496,000.00 491,000.00 หจก.
โพธิ์พยา
คอน
สตรัคชั่น 

13/06/2561 90 

165 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย บ้านแก้งคร้อ 
ม.2 ต.นาแพง อ.โคก
โพธิ์ไชย - ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 
229 

  500,000.00 496,000.00 หจก.
โพธิ์พยา
คอน
สตรัคชั่น 

11/01/2561 60 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

166 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย บ้านสงแดง ม.4 
ต.นาแพง อ.โคกโพธ์ิ
ไชย - ถนนสาย
หนองหวาย หนอง
โน ต.กุดเค้า อ.
มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น 

  451,000.00 444,000.00 หจก.
โพธิ์พยา
คอน
สตรัคชั่น 

12/01/2561 60 

167 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสาย บ้าน
โนนงาม ม.1 ต.นา
แพง อ.โคกโพธิ์ไชย 
จ.ขอนแก่น - บ้าน 
หัวห้วย ม.12 ต.นา
ข่า อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น 

  500,000.00 497,000.00 หจก.
โพธิ์พยา
คอน
สตรัคชั่น 

12/01/2561 60 

168 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสาย 
บ้านโนนงาม ม.3 ต.
ภูห่าน - ต.ซํายาง อ.
สีขมพู จ.ขอนแก่น 

  466,000.00 459,000.00 หจก.มิตร
ชุมแพ
ก่อสร้าง 

14/02/2561 60 

169 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสาย 
บ้านวังโพน ม.6 ต.
นาจาน - ต.วังหิน
ลาด อ.ชุมแพ จ.
ขอนแก่น 

  311,000.00 305,000.00 หจก.มิตร
ชุมแพ
ก่อสร้าง 

14/02/2561 60 

170 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสาย 
บ้านสันติสุข ม.6 ต.
หนองแดง - ต.ศรีสุข 
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
 
 
 

  374,000.00 368,000.00 หจก.มิตร
ชุมแพ
ก่อสร้าง 

14/02/2561 60 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

171 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสาย 
บ้านหนองโก ม.2 ต.
หนองแดง- ต.ศรีสุข 
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

  417,000.00 411,000.00 หจก.มิตร
ชุมแพ
ก่อสร้าง 

14/02/2561 60 

172 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังบ้าน ศรี
อุบล ม.5 - ต.บ้าน
ใหม่  - ต.ดงลาน อ.
สีชมพู จ.ขอนแก่น 

  482,000.00 477,000.00 หจก.มิตร
ชุมแพ
ก่อสร้าง 

16/12/2560 60 

173 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังบ้าน โสก
หาด ม.9 ต.วังเพ่ิม - 
ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู 
จ.ขอนแก่น 

  486,000.00 481,000.00 หจก.มิตร
ชุมแพ
ก่อสร้าง 

16/12/2560 60 

174 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังบ้าน สวน
สวรรค์ ม.3 ต.บ้าน
ใหม่ -  ต.ซํายาง อ.สี
ชมพู จ.ขอนแก่น 

  472,000.00 466,000.00 หจก.มิตร
ชุมแพ
ก่อสร้าง 

14/02/2561 60 

175 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนหินคลุก บ้าน
สวนสวรรค์ ม.3 ต.
บ้านใหม่ - ต.ภูห่าน 
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

  495,000.00 488,000.00 หจก.มิตร
ชุมแพ
ก่อสร้าง 

14/02/2561 60 

176 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้าน
อ่างทอง 1 ม.7 ต.ดง
ลาน อ.สีชมพู จ.
ขอนแก่น 

  499,000.00 494,000.00 หจก.มิตร
ชุมแพ
ก่อสร้าง 

16/12/2560 60 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

177 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้าน
เบ็ญจวัลย์ ม.9 ต.
บ้านใหม่ - ต.ศรีสุข 
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

  499,000.00 494,000.00 หจก.มิตร
ชุมแพ
ก่อสร้าง 

16/12/2560 60 

178 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านนา
อุดม ม.4 ต.ดงลาน - 
ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู 
จ.ขอนแก่น 

  499,000.00 494,000.00 หจก.มิตร
ชุมแพ
ก่อสร้าง 

16/12/2560 60 

179 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
บ้าน ศาลาดิน ม.7 
ต.ขนวน เชื่อมต่อ 
ถนนลาดยางสาย 
2133 

  1,835,000.00 1,835,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

180 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางสาย
บ้าน หนองหอย ม.7 
ต.บ้านดคก เชื่อมต่อ 
ถนนลาดยางสาย
บ้านขนวน ม.1  ต.
ขนวน - อ.ภูเวียง 

  1,782,000.00 1,782,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

181 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
บ้านน้ําเซิน ม.9 ต.
หนองกุงเซิน - บ้าน
โป่งแดง ม.10 ต.กุด
ขอนแก่น อ.ภูเวียง 
จ.ขอนแก่น 

  1,838,000.00 1,838,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

182 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
บ้าน โสกห้าง ม.9 - 
บ้านโนนอุดม ม.6 ต.
นาหว้า อ.ภูเวียง จ.
ขอนแก่น 

  1,989,000.00 1,989,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

183 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
บ้าน โนนสวรรค์ ม.6 
ต.ดินดํา - บ้านเรือ 
ม.9 ต.บ้านเรือ อ.ภู
เวียง จ.ขอนแก่น 

  1,863,000.00 1,863,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

184 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางเช่ือม
ระหว่าง บ้านโคกไม้
งาม ม.7 - บ้าน
หนองกุง ธนสาร ม.
16 ต.หนองกุง
ธนสาร อ.ภูเวียง จ.
ขอนแก่น 

  1,762,000.00 1,762,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

185 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านหัวฝาย ม.
12 ต.นาชุมแสง อ.ภู
เวียง - บ้านหินลาด 
ต.โนนทอง อ.หนอง
เรือ จ.ขอนแก่น 

  1,978,000.00 1,978,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

186 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านบุ่งแสง ม.7 
ต.นาชุมแสง อ.ภู
เวียง - บ้านหินลาด  
อ.หนองเรือ จ.
ขอนแก่น 

  1,978,000.00 1,978,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

187 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างสะพาน
เชื่อมระหว่างบ้าน 
หว้าทอง ม.8 ต.หว้า
ทอง - บ้าน โคก
สหกรณ์ ม.3 ต.
หนองกุงธนสาร อ.ภู
เวียง จ.ขอนแก่น 

  1,670,000.00 1,587,117.93 หจก.เกศริ
นทร์ค้าไม้
และวัสดุ
ก่อสร้าง 

07/06/2561 120 

188 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสาย บ้าน
ชีกกค้อ ต.เมืองเพีย 
อ.บ้านไผ่ - บ้านชี
วังเวิน ต.ศรีบุญเรือง 
อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 หจก.วระวี
ทรัพย์
เจริญ 

06/02/2561 60 

189 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสาย บ้าน
หนองร้านหญ้า ต.
หัวหนอง - บ้านปอ
บิด เขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ 

  473,000.00 468,000.00 หจก.วระวี
ทรัพย์
เจริญ 

06/02/2561 60 

190 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวฝาย ม.6 ต.
เปือยใหญ่  อ.โนน
ศิลา จ.ขอนแก่น 

  482,000.00 474,000.00 หจก.บ้าน
ไผ่ดาวเงิน
ก่อสร้าง 

03/02/2561 60 

191 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนหินคลุก บ้าน
ชาด ม.5 - หนอง
นาฮี  ต.เปือยใหญ่ 
อ.โนนศิลา จ.
ขอนแก่น 

  256,000.00 250,000.00 หจก.บ้าน
ไผ่ดาวเงิน
ก่อสร้าง 

03/02/2561 60 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

192 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เขต ต.ท่าศาลา อ.
มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น 

  3,465,000.00 3,430,000.00 หจก.เคียง
โยธา 

07/03/2561 60 

193 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เขต ต.นาข่า อ.
มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 หจก.เคียง
โยธา 

07/03/2561 60 

194 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เขต ต.หนองแปน อ.
มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น 

  4,455,000.00 4,410,000.00 หจก.
ทรายทอง
เจริญ
ทรัพย์ 

14/03/2561 60 

195 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เขต ต.สวนหม่อน อ.
มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 หจก.เคียง
โยธา 

10/03/2561 60 

196 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เขต ต.กุดเค้า อ.
มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 หจก.เคียง
โยธา 

14/03/2561 60 

197 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยซัน ม.5 ต.
แคนเหนือ-บ้านวัง
ยาว ม.5 ต.บ้านหัน 
อ.โนนศิลา จ.
ขอนแก่น 

  1,998,000.00 1,998,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

198 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผักตบ หมู่
ที่ 5 ตําบลโนน
สมบูรณ์ - บ้านขาม
เปี้ย หมู่ที่ 5 ตําบล
บ้านแฮด อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น 

  425,000.00 421,000.00 หจก.พงษ์
ศักด์ิการ
โยธา 
(2001) 

28/04/2561 90 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

199 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแฮด หมู่ที่ 1 
ตําบลบ้านแฮด - 
บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 
5 ตําบลหนองแซง 
อําเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น 

  500,000.00 495,000.00 หจก.พงษ์
ศักด์ิการ
โยธา 
(2001) 

28/04/2561 90 

200 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 
- บ้านเล็บเงือก หมู่
ที่ 4 ตําบลโคก
สําราญ - เชื่อมทาง
หลวงชนบท
หมายเลข 1309 
อําเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น 

  500,000.00 495,000.00 หจก.พงษ์
ศักด์ิการ
โยธา 
(2001) 

27/02/2561 60 

201 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังหว้า หมู่ที่ 
8,11 ตําบลบ้านแฮด 
- บ้านโนนทัน หมู่ที่ 
8 ตําบลโนนสมบูรณ์ 
อําเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น 

  500,000.00 495,000.00 หจก.พงษ์
ศักด์ิการ
โยธา 
(2001) 

28/04/2561 90 

202 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแฮด หมู่ที่ 2 
ตําบลบ้านแฮด - 
บ้านหนองมะเขือ 
หมู่ที่ 2 ตําบลโคก
สําราญ อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัด
ขอนแก่น 

  500,000.00 495,000.00 หจก.พงษ์
ศักด์ิการ
โยธา 
(2001) 

28/04/2561 90 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

203 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนพันชาติ หมู่
ที่ 10 ตําบลโคก
สําราญ - บ้านแฮด 
หมู่ที่ 2 ตําบลบ้าน
แฮด อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัด
ขอนแก่น 

  500,000.00 495,000.00 หจก.พงษ์
ศักด์ิการ
โยธา 
(2001) 

17/02/2561 60 

204 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสว่างพัฒนา หมู่
ที่ 4 - บ้านหนองเต่า 
หมู่ที่ 3 ตําบลหนอง
แซง - ตําบลบ้าน
แฮด อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัด
ขอนแก่น 

  500,000.00 495,000.00 หจก.พงษ์
ศักด์ิการ
โยธา 
(2001) 

17/02/2561 60 

205 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านขามป้อม หมู่ที่ 
2 - บ้านขอนสัก หมู่
ที่ 4 ตําบลหนองแซง 
อําเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น - 
เชื่อมอําเภอโกสุม
พิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 

  500,000.00 495,000.00 หจก.พงษ์
ศักด์ิการ
โยธา 
(2001) 

27/02/2561 60 

206 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหัวช้าง 
หมู่ที่ 8 - บ้านหนอง
เก่ียว หมู่ที่ 3 ตําบล
โคกสําราญ - ทาง
หลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น 

  500,000.00 496,000.00 หจก.พงษ์
ศักด์ิการ
โยธา 
(2001) 

09/12/2560 60 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

207 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสว่างพัฒนา หมู่
ที่ 4 - บ้านขามป้อม 
หมู่ที่ 2 ตําบลหนอง
แซง อําเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น - 
เชื่อมอําเภอโกสุม
พิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 
 

  500,000.00 496,000.00 หจก.พงษ์
ศักด์ิการ
โยธา 
(2001) 

09/12/2560 60 

208 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวเรียบ
แบบเคพซีล ช่วง
บ้านดอนหญ้านาง 
หมู่ที่ 7 ตําบลดอน
ช้าง อําเภอเมือง - 
อําเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 

  866,000.00 699,000.00 หจก.
ขอนแก่น
ต้ังยิ่งเจริญ 

15/06/2561 90 

209 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้าน
หนองนิยม หมู่ที่ 14 
ตําบลท่าพระ - 
ตําบลดอนหัน 
อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 
 

  375,000.00 372,000.00 หจก.ที.วี.
พี.การ
โยธา 

16/06/2561 90 

210 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 
12,17 ตําบลท่าพระ 
- ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 อําเภอ
เมือง จังหวัด
ขอนแก่น 
 

  527,000.00 527,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

211 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านท่า
พระ หมู่ที่ 15 ตําบล
ท่าพระ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 
208 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

  251,000.00 251,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

212 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ สาย บ้านไชย
สอ หมู่ที่ 2 ตําบล
ไชยสอ - วัดท่า
ช้างเผือก ตําบล
หนองไผ่ อําเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น 

  1,500,000.00 1,495,000.00 หจก.ที.วี.
พี.การ
โยธา 

20/04/2561 120 

213 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง สาย 
บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 4 
ตําบลวังเพ่ิม - บ้าน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 2 
ตําบลซํายาง อําเภอ
สีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น 

  1,500,000.00 1,495,000.00 หจก.ที.วี.
พี.การ
โยธา 

12/04/2561 120 

214 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้าน
ห้วยอ่ึง ต.โนน
พะยอม อ.ชนบท - 
เขต อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 ร้านดีดีบิล
ด้ิง 

17/02/2561 60 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

215 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้าน
ดอนข่า ม.7 ต.
ชนบท อ.ชนบท - 
บ้านขามเรียน ม.3 
ต.เมืองเพีย อ.บ้าน
ไผ่ จ.ขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 ร้านดีดีบิล
ด้ิง 

22/02/2561 60 

216 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้าน
คุ้มกกโก ม.10 ต.
ชนบท อ.ชนบท - 
บ้านเมืองเพีย ต.
เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ 
จ.ขอนแก่น 

  495,000.00 491,000.00 ร้านดีดีบิล
ด้ิง 

20/02/2561 60 

217 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้าน
โนนสังข์ ม.7 ต.
กุดเพียขอม - บ้าน
บ้านห้วยค้อ ม.3 ต.
โนนพะยอม  อ.
ชนบท จ.ขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 ร้านดีดีบิล
ด้ิง 

27/02/2561 60 

218 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้าน
แท่น ม.1 ต.บ้าน
แท่น - เขต ต.
กุดเพียขอม  อ.
ชนบท จ.ขอนแก่น 

  495,000.00 490,500.00 ร้านดีดีบิล
ด้ิง 

20/02/2561 60 

219 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้าน
หนองเต่าน้อย ม.7 
ต.กุดเพียขอม - เขต 
อ.มัญจาคีรี จ.
ขอนแก่น 

  495,000.00 490,500.00 ร้านดีดีบิล
ด้ิง 

27/02/2561 60 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

220 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

กําจัดวัชพืชในแหล่ง
น้ําและงาน 
วิศวกรรม
ส่ิงแวดล้อมกําจัด
วัชพืชในแหล่งน้ํา
และงาน วิศวกรรม
ส่ิงแวดล้อม 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

221 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
งานออกแบบ 
สถาปัตยกรรมเพ่ือ
คนทั้งมวล 
(Universal Design) 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

222 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ศึกษาระบบบริการ
ข้อมูลเส้นทางเดิน 
รถประจําทางใน
จังหวัดขอนแก่น 
ผ่านโปรแกรม
โทรศัพท์มือถือ 
(Mobile 
Application) 

  150,000.00 150,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

223 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ถางป่าและตัดวัชพืช
สองข้างทางถนน 
ลาดยาง 

  400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

224 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

เสริมสร้างมาตรการ
ความปลอดภัย ทาง
ถนน 

  58,960,000.00 58,960,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

225 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงพ้ืนสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร 
อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

  350,000.00 350,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

226 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จังหวัด
ขอนแก่น 

  1,800,000.00 1,800,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

227 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

คนรุ่นใหม่รู้ทันสา
ธารณภัย 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

228 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
แยกถนน รพช.ขก. 
3095 - บ้านหัวนา
กลาง หมู่ที่ 9 ตําบล
ท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 หจก.เคียง
โยธา 

07/03/2561 60 

229 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองไห  หมู่ที่ 
1 ตําบลหนองแปน 
อําเภอมัญจา คีรี - 
อําเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 หจก.
ทรายทอง
เจริญ
ทรัพย์ 

17/03/2561 60 

230 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายจากบ้านโคกไม้
งาม หมู่ที่ 7 - บ้าน
บูรณะ หมู่ที่ 8 
ตําบลหนองมะ เขือ 
อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น เชื่อม ทาง
หลวงหมายเลข 
2246 

  500,000.00 493,000.00 หจก.ทวี
สิน 
(1985) 

20/02/2561 60 

231 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 6 
ตําบลหนองแปน 
อําเภอมัญจาคีรี - 
ทช.ขก.4008 
จังหวัดขอนแก่น 

  495,000.00 495,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

232 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 2 
ตําบลหนองแปน 
อําเภอมัญจาคีรี - 
ทช.ขก.4008 
จังหวัดขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 หจก.
ทรายทอง
เจริญ
ทรัพย์ 

14/03/2561 60 

233 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโนนสัมพันธ์ หมู่
ที่ 15 ตําบลหนอง
แปน อําเภอมัญ จา
คีรี - อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 หจก.
ทรายทอง
เจริญ
ทรัพย์ 

14/03/2561 60 

234 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 
7 ตําบลท่าศาลา 
อําเภอมัญจาคีรี - 
พ้ืนที่สวนป่า - ทล.
2062  จังหวัด
ขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 หจก.
ทรายทอง
เจริญ
ทรัพย์ 

14/03/2561 60 

235 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 
11 ตําบลกุดเค้า 
อําเภอมัญจา คีรี - 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย  
จังหวัดขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 หจก.
ทรายทอง
เจริญ
ทรัพย์ 

14/03/2561 60 

236 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 
4 ตําบลหนองแปน - 
ทช.ขก. 4008 
จังหวัดขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 หจก.
ทรายทอง
เจริญ
ทรัพย์ 

28/04/2561 90 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

237 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 
7 ตําบลท่าศาลา - 
ตําบลโพน เพ็ก 
อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

  495,000.00 495,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

238 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านนาจาน  หมู่ที่ 6 
ตําบลหนองแปน 
อําเภอมัญจา คีรี - 
ทล.2062 จังหวัด
ขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 หจก.
ทรายทอง
เจริญ
ทรัพย์ 

17/03/2561 60 

239 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านดอนพันชาติ 
หมู่ที่ 3 ตําบลหนอง
แปน - ตําบลท่า 
ศาลา อําเภอมัญจา
คีรี  จังหวัดขอนแก่น 

  475,000.00 470,000.00 หจก.
ทรายทอง
เจริญ
ทรัพย์ 

17/03/2561 60 

240 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านป่าพุ หมู่ที่ 4 
ตําบลสวนหม่อน 
อําเภอมัญจาคีรี - 
อําเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 หจก.เคียง
โยธา 

07/03/2561 60 

241 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองหอย หมู่
ที่ 7 ตําบลบ้านโคก 
อําเภอหนองนาคํา 
จังหวัดขอนแก่น - 
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2133 

  498,000.00 496,000.00 บจก.เอียม
เล้ง ดี
เวลลอป
เมนท์ 

21/12/2561 60 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

242 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 
11 ตําบลท่าศาลา 
อําเภอมัญจา คีรี - 
ทล.2060 จังหวัด
ขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 หจก.เคียง
โยธา 

07/03/2561 60 

243 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหัวนากลาง หมู่
ที่ 9 ตําบลท่าศาลา - 
พ้ืนที่สวนป่า อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 หจก.เคียง
โยธา 

07/03/2561 60 

244 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรังปรุงถนนสู่แหล่ง
เกษตร  บ้านขาม
ป้อม หมู่ที่ 1 ตําบล
นาข่า อําเภอมัญจา
คีรี - ทช.ขก.3010 
จังหวัดขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 หจก.เคียง
โยธา 

07/03/2561 60 

245 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 8 
ตําบลท่าศาลา 
อําเภอมัญจา คีรี - 
พ้ืนที่สวนป่า - ทล.
2062 จังหวัด
ขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 หจก.เคียง
โยธา 

07/03/2561 60 

246 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านหัวนา 
เหนือ หมู่ที่ 6 ตําบล
ท่าศาลา - พ้ืนที่ 
สวนป่า อําเภอ
มัญจาคีรี  จังหวัด
ขอนแก่น 

  495,000.00 490,000.00 หจก.เคียง
โยธา 

07/03/2561 60 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

247 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต 
บ้านนาคําน้อย หมู่ที่ 
3 ตําบลวังหินลาด - 
ตําบลหนองไผ่ 
อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

  2,447,000.00 2,200,000.00 หจก.ที.วี.
พี.การ
โยธา 

11/07/2561 120 

248 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์คอน กรีต สาย
บ้านงิ้ว หมู่ที่ 9,19  
ตําบลสาวะถี - บ้าน
หนองกอย หมู่ที่  3 
ตําบลแดงใหญ่ 
อําเภอเมือง  จังหวัด
ขอนแก่น 

  2,500,000.00 2,480,000.00 หจก.ที.วี.
พี.การ
โยธา 

30/08/2561 120 

249 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุง
ถนนลาดยางพาราเค
พซีล สายบ้านโนน
ตาเถร หมู่ที่ 10 
ตําบล หนองเม็ก - 
ตําบลสําโรง อําเภอ
หนอง สองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

  7,935,000.00 3,800,000.00 หจก.ไทย
กิจแมชชัน
เนอร่ี 

15/08/2561 150 

250 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

ปรับปรุง
ถนนลาดยางพาราเค
พซีล สายบ้านหัว
หนอง หมู่ที่ 2 ตําบล
หนอง สองห้อง - 
ตําบลดงเค็ง อําเภอ
หนอง สองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

  3,000,000.00 3,000,000.00 หจก.ฉัตร
เพชร 
แลนด์ 
แอนด์ 
เฮาส์ 

23/06/2561 120 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

251 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

เพ่ิมศักยภาพการ
พัฒนากลุ่มสตรี 
จังหวัดขอนแก่น 

  3,000,000.00 3,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

252 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

จัดงานส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 

  1,500,000.00 1,500,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

253 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

จัดงานมหกรรม
มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ 
นานาชาติ  

  600,000.00 600,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

254 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

จัดอบรมด้านการ
ท่องเท่ียว 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

255 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

จัดงานขอนแก่นไบค์
วีค 

  500,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

256 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

จัดงานชุมนุน
ชาวต่างชาติ 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

257 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

สนับสนุนช่วยเหลือ
เด็ก/สตรี เยาวชน 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
และคนพิการ 

  1,800,000.00 1,800,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

258 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

ออกหน่อยบริการ
ประชาชนเคล่ือนที่ 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

259 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
"สร้างจิตสํานึก 
ปกป้องสถาบันและ
สร้างความปรอง 
ดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ" 

  5,100,000.00 5,100,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

260 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

ฝึกอบรมประชาชนรู้
งานสืบสาน 
พระราชดําริของ
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น อําเภอเมือง
ขอนแก่น 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

261 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

ก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงซ่อมแซม ที่
อยู่อาศัยให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

262 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

ค่าตอบแทนนักเรียน 
นักศึกษา ทํางาน 
ช่วงปิดภาคเรียน 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

263 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

พัฒนาการท่องเท่ียว
โฮมสเตย์และ ศึกษา
ดูงาน 

  3,300,000.00 3,300,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

264 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

1 อําเภอ 1 หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

  1,400,000.00 1,400,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

265 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

  51,651,500.00 51,651,500.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

266 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

วันสตรีสากลอําเภอ
ภูเวียง 

  50,000.00 50,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

267 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

เสริมสร้างหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
อยู่เย็น เป็นสุข 
ดีเด่นระดับจังหวัด 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

268 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกฝายป่าบัว 
บ้านนาท่าล่ี ม.4 ต.
นาฝาย อ.ภูผาม่าน 
จ.ขอนแก่น 

  483,000.00 479,000.00 บจก.พ่อ
ขุนสี
ร่มเย็น
เป็นสุข 

16/03/2561 60 

269 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกฝายโปร่งไถ 
ม.10 ต.วังสวาบ อ.ภู
ผาม่าน จ.ขอนแก่น 

  454,000.00 450,000.00 บจก.พ่อ
ขุนสี
ร่มเย็น
เป็นสุข 

15/03/2561 60 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

270 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยยาง
บง ตอนล่าง บ้าน
หนองกุงใหม่ ม.10 
ต.คึมชาด  อ.หนอง
สองห้อง จ.ขอนแก่น 

  500,000.00 495,000.00 หจก.เคโอ
บีคอนส์ 

05/04/2561 90 

271 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยโป่ง
ตอนบน บ.หนอง
ยาง ต.วังหิน อ.
หนองสองห้อง จ.
ขอนแก่น 

  499,000.00 495,000.00 หจก.เคโอ
บีคอนส์ 

03/04/2561 90 

272 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยเสือ
เต้น ตอนกลาง บ้าน
หนองสรวง ม.11 ต.
ดงเค็ง อ.หนองสอง
ห้อง จ.ขอนแก่น 

  500,000.00 495,000.00 หจก.เคโอ
บีคอนส์ 

31/03/2561 90 

273 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยหิน
ลาดตอนบน บ้าน
หินลาด ม.5 ต.
สําโรง อ.หนองสอง
ห้อง จ.ขอนแก่น 

  500,000.00 495,000.00 หจก.เคโอ
บีคอนส์ 

31/03/2561 90 

274 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา
หนองกองแก้ว บ้าน
ดอนดู่ ม.9 ต.ศรีบุญ
เรือง และ ต.ชนบท 
อ.ชนบท  จ.
ขอนแก่น 

  493,000.00 488,000.00 หจก.วระวี
ทรัพย์
เจริญ 

25/05/2561 90 

275 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยยาง
ฮาด บ้านโนนเขวา 
ม.1 ต.แวงน้อย อ.
แวงน้อย เชื่อม ต.
แวงน้อย อ.แวงน้อย 
จ.ขอนแก่น 

  500,000.00 495,000.00 หจก.พูล
ทรัพย์ธน
อนันต์ 

01/02/2561 60 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

276 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกหนองกุดตา
บอด บ้านโนนทัน ม.
2 ต.โพธ์ิไชย และ ต.
บ้านโคก อ.โคกโพธิ์
ไชย จ.ขอนแก่น 

  495,000.00 495,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

277 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยสอง
คอน ต.โนนทอง อ.
แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

278 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยอีสาน
เขียว ต.โนนทอง อ.
แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 

  500,000.00 495,000.00 หจก.แม่
บุญ 

28/02/2561 90 

279 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ต้นน้ํา หรือฝายหิน
ทิ้ง (Check Dam) 
แบบประชาอาสา 

  3,800,000.00 3,800,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

280 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

บูรณาการความ
ร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน
ท้องถิ่น เพ่ือการ
อนุรักษ์และ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวด ล้อม
จังหวัดขอนแก่น 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

281 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ 
พระเทพ
รัตนราชสุดาสยาม
บรมราช กุมารี 

  400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

282 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างระบบสูบน้ํา
ด้วยพลังงาน 
แสงอาทิตย์เพ่ือ
การเกษตร (โซล่า
เซลล์ ) ในเขต อ.
หนองนาคํา จ.
ขอนแก่น 

  1,221,000.00 1,806,000.00 หจก.ศรี
ธาตุทอง
ธุรกิจ 

29/05/2561 90 

283 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

บริหารจัดการขยะ
และมลพิษ ใน
จังหวัดขอนแก่น 

  400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

284 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนในการ จัดการ
ขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร 

  1,300,000.00 1,300,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

285 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

บริหารจัดการระบบ
กําจัดขยะ มูลฝอย
รวมแบบผสมผสาน 
จังหวัดขอนแก่น 

  60,000.00 60,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

286 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

บริหารจัดการขยะ
อันตราย จังหวัด
ขอนแก่น 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

287 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
เครือข่ายอาสาสมัคร 
พิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

  1,200,000.00 1,200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

288 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

อบรมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
(รสทป.) 

  3,200,000.00 3,200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

289 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

เยาวชนไทยใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

290 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูดินตาม 
แนวพระราชดํารุ
ของ ร.9 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

291 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

1 อําเภอ 1 ชุมชน
ต้นแบบการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

  700,000.00 700,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

292 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกหนองกอง
แก้ว บ้านคุ้มน้อย ม.
3 ต.ชนบท อ.ชนบท 
จ.ขอนแก่น 

  495,000.00 495,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

293 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกหนองกอง
แก้วบ้านค้ฎมเหนือ ม.
1 ต.ชนบท อ.ชนบท 
จ.ขอนแก่น 

  495,000.00 495,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

294 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยเสือ
เฒ่าช่วงบ้านสําโรง 
ม.1 ต.สําโรง - บ้าน
โคกสูง ม.8 ต.หนอง
เม็ก อ.หนองสอง
ห้อง จ.ขอนแก่น 

  500,000.00 494,000.00 หจก.เคโอ
บีคอนส์ 

31/03/2561 90 

295 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างระบบสูบน้ํา
ด้วยพลังงานแสง 
อาทิตย์ (โซล่าเซลล์
ปั๊ม) ภายในตําบล 
กุดธาตุ อําเภอหนอง
นาคํา  จังหวัด
ขอนแก่น 

  203,000.00 199,000.00 หจก.ศรี
ธาตุทอง
ธุรกิจ 

21/03/2561 90 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

296 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างระบบสูบน้ํา
ด้วยพลังงานแสง 
อาทิตย์ (โซล่าเซลล์
ปั๊ม) ภายในตําบล 
ขนวน อําเภอหนอง
นาคํา จังหวัด
ขอนแก่น 

  203,000.00 199,000.00 หจก.ศรี
ธาตุทอง
ธุรกิจ 

21/03/2561 90 

297 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างระบบสูบน้ํา
ด้วยพลังงานแสง 
อาทิตย์ (โซล่าเซลล์
ปั๊ม) ภายในตําบล 
บ้านโคก อําเภอ
หนองนาคํา จังหวัด
ขอนแก่น 

  203,000.00 199,000.00 หจก.ศรี
ธาตุทอง
ธุรกิจ 

21/03/2561 90 

298 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

สัมมนาเครือข่ายช่าง
ท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

299 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการ
เร่งรัดจัดเก็บภาษี 

  350,000.00 350,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

300 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

ศึกษาอบรมและดู
งานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น
คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนักงาน
จ้างเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

301 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

การดําเนินงานของ
คณะกรรมการสภา 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

302 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

ส่งเสริมสนับสนุน
การเลือกต้ังผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  30,000,000.00 30,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

303 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

เปิดเวทีประชาคม
และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

  1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

304 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดทํา/
ทบทวนกรอบ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดขอนแก่น 

  500,000.00 500,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

305 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดขอนแก่น 

  300,000.00 300,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

306 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

จัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นเพ่ือการ
เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี
ปี 

  2,650,000.00 2,650,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

307 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

บริหารจัดการงาน
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

308 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

พัฒนาศูนย์เครือข่าย
เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด
(Clinic Center) 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

309 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายโฆษณา
และเผยแพร่การ
ดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

  1,500,000.00 1,500,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

310 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

  200,000.00 200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

311 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

ค่าบริการทางด้าน
โทรคมนาคม 

  400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

312 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

ประเมินผลงาน
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือให้มีหรือ
เล่ือนวิทยฐานะโง
เรียนในสังกัด อบจ.
ขอนแก่น 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

313 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลบุคคลของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

314 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

อบรมสัมมนาของ
คณะผู้บริหาร,
ข้าราชการ,ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างสมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
และส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง 

  2,500,000.00 2,500,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

315 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

ชําระหนี้เงินต้น 
พร้อมดอกเบี้ย 

  112,300,200.00 15,600,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

316 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

เงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ 

  17,000,000.00 17,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

317 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

เงินสํารองจ่าย   100,000,000.00 100,000,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 



  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงนิตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน

318 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

  2,500,000.00 2,500,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

319 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

เงินช่วยพิเศษ   400,000.00 400,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

320 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

อบรมอาสาสมัคร 
ตํารวจบ้าน  (อสตร.) 
อําเภอภูเวียง 

  100,000.00 100,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

321 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

อบรมอาสาสมัคร
ตํารวจบ้าน (อสตร.)
อ.หนองสองห้อง 

  276,000.00 276,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

322 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ในการบูรณาการ
มาตรการรักษา
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและพัฒนา
ท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น 

  1,200,000.00 1,200,000.00 อบจ.
ขอนแก่น 

01/10/2560 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 
แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการ เปรียบเทียบตามข้ันตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม

การพัฒนาการศึกษา 

การพัฒนาเมืองและชุมชน

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสัญญา

อนุมัติงบประมาณ

แผนการดําเนินการ
ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ 
แผนการดําเนินการทัง้หมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

152 511,174,800 45 351,245,000 45 351,295,000 45 351,295,000 45 351,295,000 

การพัฒนา
การศึกษา  

172 540,071,607 57 198,436,040 55 196,262,040 55 196,262,040 55 196,262,040 

การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

1,378 1,704,515,204 167 215,789,500 150 190,577,118 150 190,577,118 150 190,577,118 

การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

57 170,071,000 17 71,701,500 17 72,201,500 17 72,201,500 17 72,201,500 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อม 

499 372,334,000 32 21,903,000 30 21,429,000 30 21,429,000 30 21,429,000 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีดี 

64 174,442,000 25 275,176,200 25 178,476,000 25 178,476,000 25 178,476,000 



แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามข้ันตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

 
 

ช.ผลการดําเนนิงาน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ดําเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนก่น  โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนทีใ่กล้เคียง มผีลการดําเนินงานที่สําคัญสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนและประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสัญญา

อนุมัติ
งบประมาณ






	ปกeplan61
	ประกาศ
	eplan61
	ทั้งนี้
	ปกeplan61_back

