




 

 
 

ประกาศ องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

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

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน
การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดังน้ี  

 
ก. วิสัยทัศน์ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

"องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นองค์กรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุ่งมั่นพัฒนาขอนแก่น 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง" 
 

ข. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
1. พัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม     
 เห็นคุณค่าภูมิปัญญาและชุมชนท้องถิ่น 

2. อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่  
 ส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
3. สนับสนุน และจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวก ครอบคลุม และได้

มาตรฐาน 



5. ประสานและเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง 
 ระบบบริการสาธารณะ 

6. สร้างความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วน และเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันและบรรเทา 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากใหม้ั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาเป็นเมือง 
8. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างย่ังยืน 

9. บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมมาภิบาลและการมสี่วนร่วมของประชาชน 
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 รกัษาป่าและป่าต้นน้ำลำธาร 

2. พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้เพียงพอ
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  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     

(พ.ศ. 2561 – 2564)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี         
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

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

การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

146 511,174,800 142 556,685,000 115 560,900,000 113 491,800,000 

การพัฒนาการศึกษา 151 540,071,607 172 377,555,791 138 324,641,376 125 282,658,705 
การพัฒนาเมืองและชุมชน 565 1,704,515,204 1,847 1,804,072,228 474 867,912,944 429 796,723,204 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 56 170,071,000 59 91,738,000 48 79,720,000 48 77,420,000 
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

188 372,334,000 428 344,351,000 156 191,530,000 144 187,153,000 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

64 174,442,000 83 214,801,800 80 211,472,800 79 206,572,800 

รวม 1,170 3,472,608,611 2,731 3,389,203,819 1,011 2,236,177,120 938 2,042,327,709
 

แผนภูมิ แสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

 
 
 

จ. การจัดทำงบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมือ่วันที่ 14 
กันยายน 2561  โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน  1,251 โครงการ งบประมาณ  
1,261,865,800 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญติั 
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 50 352,968,000.00
การพัฒนาการศึกษา  79 185,029,800.00
การพัฒนาเมืองและชุมชน 889 418,593,900.00
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 19 23,818,000.00
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 195 73,631,000.00
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 19 207,825,100.00

รวม 1,251 1,261,865,800.00
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การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีดี
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แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

 
 

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

1,000,000.00 เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัด
ขอนแก่นมีความรู้ และตระหนัก
ถึงภัยของยาเสพติด ส่งผลให้
จํานวนผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด

ลดลง 

จัดอบรม/กิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้เก่ียวกับส่ิงเสพติดให้กับ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน

เขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น

2 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

ส่งเสริมความสงบ
เรียบร้อยและป้องกัน

อาชญากรรม

1,620,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่
ประชาชนในการดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
ประชาชนท่ัวไป

3 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

โครงการส่งเสริม
กิจการสาธารณสุข

20,000,000.00 เพ่ือป้องกัน ควบคุมโรคระบาด
และโรคร้ายแรงต่างๆ ไม่ให้มีการ
แพร่ระบาดในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่นและเพ่ือคุ้มครอง
สุขภาพและคุณภาพที่ดีของ

ประชาชน

ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น

4 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

ค่าป่วยการสําหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

282,600,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการสําหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.)ในเขตจังหวัด

ขอนแก่น 

ผู้นําชุมชนที่ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข จํานวนประมาณ 

39,250 คนอัตราคนละ 600 

บาท/เดือน

5 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

โครงการจัดงาน
ประเพณีศาสนาและ

วัฒนธรรม

6,108,000.00 พ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดงาน
ไหมและงานประเพณีที่สําคัญ

ของจังหวัดขอนแก่น

คุ้มวัฒนธรรมในเทศกาลงาน
ไหมนานาชาติฯและประชาชน
ได้ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริม

วัฒนธรรมของท้องถิ่น

6 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

โครงการอบรมเยาวชน
มุสลิมคริสต์ หรือพุทธ

300,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสืบสานประเพณี 

วัฒนธรรม อันดีงามให้คงไว้สืบไป 

เยาวชนในเขตจังหวัดขอนแก่น

7 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ 

H.I.V. อําเภอโนนศิลา

80,000.00 เพ่ือสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือ
ทางสังคมแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ และ

ผู้ติดเชื้อ H.I.V.

ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ 

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

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มีดังนี้



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

8 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

สนับสนุนการดําเนิน 

งานของศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติ เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้
ติดเชื้อ H.I.V. อําเภอ

แวงใหญ่

100,000.00 เพ่ือสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือ
ทางสังคมแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ และ

ผู้ติดเชื้อ H.I.V. 

 

 

ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติด เชื้อ 

H.I.V.  65 ราย  บุตรผู้ป่วยโรค
เอดส์ในวัยเรียน 55 ราย

9 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

โครงการจัดงานอนุรักษ์
 ส่งเสริม ศิลปะ

ประเพณีและวัฒนธรรม
 ท้องถิ่นอําเภอภูผาม่าน

600,000.00 1.เพ่ือให้ศิลปะขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ให้คงไว้ต่อไป 

2.เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เห็น
ความสําคัญ หวงแหนและ

อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

 

1.จัดงานอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมไทย 2.จัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 3.จัดงาน
ประเพณีลอยกระทง วันออก
พรรษาวัดเฉลียงทอง 4.จัดงาน
ประเพณีบุญเบิกบ้าน เล้ียงผี
ตาปู่ (ดอนตา) และบุญ ซําฮะ

10 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

โครงการจัดงานกาชาด
ประจําปี รวมของดี

เมืองชุมแพ

300,000.00 1.เพ่ือรักษาประเพณีอันดีงาม
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คง

อยู่ตลอดไป 

2.เพ่ือส่งเสริมการจําหน่ายสินค้า
ตามนโยบายหนึ่งตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์และสินค้าพ้ืนเมือง 

 

 

จัดงานกาชาดฯ 7 วัน 7 คืน 

โดยมีกิจกรรมในงานดังนี้  -จัด
ขบวนแห่ของดีเมือง ชุมแพ
และศิลปวัฒนธรรม   -ออก
ร้านจําหน่ายสินค้า พ้ืนเมือง 

OTOP  -ประกวดพืชผล
ทางการ เกษตร   -แข่งขันและ

การละเล่น พ้ืนบ้าน

11 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

โครงการจัดงานแสง สี 

เสียง ศิวะ ราตรีปูชนี
ยาลัยปราสาทเปือยน้อย

200,000.00 1.เพ่ืออนุรักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
ของประชาชนอําเภอเปือยน้อย 

2.เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเท่ียวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

 

 -จัดแสดงแสง สี เสียง  -จัด
ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม  -จัด

นิทรรศการ OTOP  -จัด
ประกวดอาหารพ้ืนเมือง  -
ประกวดผลิตผลทางการ 

เกษตร  -การแสดงศิลปพ้ืนเมือง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

12 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

โครงการจัดงาน
ประเพณี บุญบั้งไฟ 

อําเภอบ้านไผ่

300,000.00 เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีบุญบั้ง
ไฟสืบไป 

 

 

 -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 

บ้านละว้า,บ้านชีกกค้อ ต.เมือง
เพีย อ.บ้านไผ่

13 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

จัดงานประเพณีบุญกุ้ม
ข้าว ใหญ่และของดี

อําเภอบ้านไผ่

200,000.00 เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

ภูมิปัญญาด้านประเพณีท้องถิ่นให้
เป็นที่ประจักษ์สืบไป

 -จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว 
ใหญ่และของดีอําเภอบ้านไผ่

14 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

จัดงานประเพณีสรงนํ้า
 พระเจ้าใหญ่ไชยวาน 

ประจําปี

100,000.00  -เพ่ือส่งเสริมและสืบสานการจัด
งานประเพณีพระเจ้าใหญ่ไชยวาน

 อําเภอโคกโพธิ์ไชย

 -จัดงานประเพณีพระเจ้า ใหญ่
ไชยวาน

15 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

โครงการจัดงานบุญ
เดือนหก

500,000.00 เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

ไว้สืบทอดต่อไป

จัดงานประเพณีบุญเดือนหก ใน
เขตอําเภอโคกโพธิ์ไชย

16 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

งานเทศกาลกล้วยไม้
ป่าบาน ของดีเมือง

มัญจาคีรี

450,000.00 เพ่ืออนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ช้างกระ
และสืบสานวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม

 -จัดงานเทศกาลกล้วยไม้ป่า 
บาน และของดีเมืองมัญจาคีรี

17 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

จัดงานประเพณี
บวงสรวงหลักเมือง ภู
เวียงและเทศกาลของดี
เมืองภูเวียง ประจําปี

200,000.00 1.เพ่ืออนุรักษ์รักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
ของประชาชนอําเภอภูเวียง 
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานที่

ท่องเท่ียวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

 

 -จัดแสดงแสง สี เสียง  -จัด
ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม  -จัด

นิทรรศการ OTOP  -จัด
ประกวดอาหารพ้ืนเมือง  -
ประกวดผลิตผลทางการ 

เกษตร  -การแสดงศิลปพ้ืนเมือง

18 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

เทศกาลว่าวและบุญกุ้ม
ข้าว โนนศิลา ประจําปี

 2561

500,000.00 1.เพ่ือส่งเสริมให้มีงานเทศกาลที่
จัดขึ้นเป็นประเพณีประจําปีของ

อําเภอโนนศิลา
2.เพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์อําเภอโนนศิลาให้

เป็นที่รู้จักของคนทัวไป

1.จัดงานบุญกุ้มข้าว     -จัดพิธี
บวงสรวงพระแม่ โพสพ/สู่ขวัญ
ข้าว    -ออกร้านนิทรรศการ 
การ แสดงสินค้า OTOP    -

การประกวดผลิตภัณฑ์ ทาง
การเกษตร แข่งขัน นวดข้าว 
ประกวดอาหาร 2.จัดงานบุญ
ประเพณีของ แต่ละตําบลใน

อําเภอ โนนศิลา



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

19 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

งานประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่ และ ของดี

แวงใหญ่ ประจําปี 2561

200,000.00 1.เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีท้องถิ่นให้ดํารงอยู่

สืบไป
2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร ซึ่งจะได้นําผลผลิตมา

ประกวดแข่งขัน

ทุกตําบลในเขตพ้ืนที่อําเภอ 

แวงใหญ่ รวม 52 หมู่บ้าน ร่วม
จัดกิจกรรม

20 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

จัดงานเทศกาลประจําปี
 อําเภอ หนองนาคํา 

งานเทศกาลงมปลา น้ํา
แดงแงงผ้าฝ้าย ไหว้

พระพุทธนาคํา

300,000.00 เพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นให้ดํารงอยู่ต่อไป

จัดงานเทศกาลประจําปี 
ระยะเวลา 3 วัน 3 คืน

21 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

งานประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่ และ ของดี
อําเภอหนองสองห้อง

300,000.00 เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

ภูมิปัญญาด้านประเพณีท้องถิ่นให้
เป็นที่ประจักษ์สืบไป

 -จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว 
ใหญ่และของดีอําเภอ หนอง

สองห้อง

22 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

"แผ่นดินพระเจ้าใหญ่ 
รวมใจของดี อําเภอซํา
สูง ประจําปี 2561"

100,000.00 1.เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 23 ปี การยกฐานะเป็น
ก่ิงอําเภอซําสูง และกําหนดให้
เป็นงานประจําปีของอําเภอ
2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของดี อ.ซําสูง

 -ประชาชนอําเภอซําสูง และ
อําเภอใกล้เคียง

23 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์
บ้านแฮด

250,000.00 เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและ 

ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้นําท้องที่ 
ได้ออกกําลังกาย และรักษาไว้ซึ่ง 
ประเพณีการแข่งขันกีฬาบ้านแฮด 

สัมพันธ์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ในพ้ืนที่ อําเภอบ้านแฮด

24 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการกีฬา

13,500,000.00 เพ่ือพัฒนาวงการกีฬาในตําบลและ 

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์ 

แข็งแรง ห่างไกลอบายมุขและส่ิง 
เสพติด 

ประชาชนในอําเภอเมือง และ
อําเภอใกล้เคียง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

25 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

1,000,000.00 1.ฝึกอบรมให้ความรู้นักเรียน
โรงเรียนในสังกัดและนักเรียนใน

สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1-5

2.จัดกิจกรรม/นิทรรศการ
ต่อต้านยาเสพติด วันยาเสพติด

โลก

เด็ก/เยาวชน และประชาชนใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น

26 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

จัดซื้อเคร่ืองมือแพทย์
โรงพยาบาล ชุมแพ

5,800,000.00 1.เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองติดตามการ
ทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ
ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกวา่8 เตียง 

2.เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองติดตามการ
ทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพ

อัตโนมัติ 28 เคร่ือง 

ผู้ป่วยนอก312,263 ราย ผู้ป่วย
ใน 25,164 ราย

27 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.)

1,660,000.00  -เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ของอาสาสมัคร 

อาสาสมัครสาธารณสุข ประจํา
หมู่บ้านในเขต พ้ืนที่จังหวัด

ขอนแก่น

28 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลหนองแวง

50,000.00 1.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตของผู้สูงอายุ
2.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์

สิทธิผู้สูงอายุ
3.เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของ

ผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ผู้สูงอายุในตําบลหนอง แวง 
จํานวน 120 คน

29 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

บูรณาการการแข่งขัน
กีฬาเสริมสร้าง สุขภาพ
และความปรองดอง
สมานฉันท์ กับการ
ขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณภาพ ชีวิต อําเภอ

บ้านฝาง

200,000.00 1.เพ่ือเป็นส่ือกลางในการส่งเสริม
สร้างสัมพันธภาพระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน 

2.เพ่ือส่งเสริมความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในสังคม 

3.เพ่ือส่งเสริมสุขภาพด้วยการ
ออกกําลังกายทั้งบุคลากรภาครัฐ 

เอกชน และประชาชน 

บุคลากรในหน่วยงานราช การ 
เอกชน บุคลากรใน หน่วยงาน
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

ผู้นําชุมชน  และประชาชนใน
หมู่บ้าน และประชาชนใน

หมู่บ้าน ตําบล



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

30 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

ป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติด จังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี 

2562

1,000,000.00 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น ให้ทันต่อสถานการณ์ยา

เสพติดในปัจจุบันในทุกมิติ 

2.เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ป้องกันละแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่

จังหวัดขอนแก่น 

บุคคลเป้าหมายประกอบ ด้วย 

ผู้ค้า/ผู้เสพยาเสพ ติด ผู้เสพ/ผู้
ติดยาเสพติด กลุ่มเส่ียง 
นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชน ทั่วไปทุกพ้ืนที่ทั้ง
จังหวัด

31 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

ฝึกอบรมเยาวชน
สัมพันธ์ต้าน ยาเสพติด

 ประจําปี 2562

200,000.00 1.เพ่ือให้เด็ก นักเรียน เยาวชนมี
จิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการ

แก้ปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด 

2.เพ่ือแสวงหาแนวร่วมในการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ยาเสพติด

นักเรียน นักศึกษา  ประชาชน
ทั่วไปในพ้ืนที่ อําเภอบ้านไผ่ 

จํานวน 450 คน

32 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

ฝึกอบรมสมาชิกแจ้ง
ข่าวอาชญากรรม ต้าน
ยาเสพติด ประจําปี 

2562

300,000.00 1.เพ่ือแสวงหาแนวร่วมในการหา
ข้อมูลข่าวสาร 

2.เพ่ือให้อาสาสมัคร สมาชิกแจ้ง
ข่าวมีการประสานปฏิบัติกับ

หน่วยงานอ่ืนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

3.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา
ช่วยเหลือสนับสนุนกิจการตํารวจ

มากยิ่งขึ้น 

ประชาชนในพ้ืนที่อําเภอ บ้าน
ไผ่ จํานวน 400 คน

33 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
เครือข่าย นักเรียน 

นักศึกษา ต้านภัย 

อาชญากรรม ยาเสพติด
 ประจําปี งบประมาณ 

2562

200,000.00  -เพ่ือใช้กลไกการทํางานของ
ตํารวจ ร่วมกับชุมชนในการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือเอาชนะยาเสพติด

ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

 -เพ่ือเป็นการสร้างแหล่งข่าวให้
ข้อมูลข่าวสารกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 -เพ่ือลดจํานวนผู้เสพยาเสพติด
ในพ้ืนที่ให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มี

เลย 

นักเรียน นักศึกษา  ในพ้ืนที่ 
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 จํานวน 400 คน



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

34 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ตํารวจบ้าน ประจําปี
งบประมาณ 2562

300,000.00 -เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจการงานตํารวจ 

-เพ่ือให้อาสาสมัครตํารวจบ้านมี
การประสานการปฏิบัติกับหน่วย

อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 

-เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้
ความสามารถให้ป้องกัน

อาชญากรรมยาเสพติดให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนในพ้ืนที่ อําเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัด ขอนแก่น จํานวน 

100 คน

35 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

ฝึกอบรมส่งเสริมรักษา
ความสงบเรียบ ร้อย 

และพัฒนาท้องถิ่น 

อําเภอบ้านไผ่ ประจําปี
 2562

300,000.00 -เพ่ือแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น 

-เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้เข้า
มามีส่วนร่วม ในการดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนที่ 
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น

 จํานวน 400 คน

36 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

กาชาดใส่ใจบรรเทา
ทุกข์ ประจําปีงบ 

ประมาณ 2562

300,000.00 -เพ่ือบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือและ
สงเคราะห์แก่ราษฎรผู้ประสบสา
ธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ คลอบคลุมในพ้ืนที่

จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อําเภอ 

ประชาชนผู้ประสบอัคคี ภัย ผู้
ประสบเหตุอุทกภัย ผู้ประสบ
เหตุวาตภัยและ ผู้ประสบเหตุ
ภัยหนาว ตลอดจนผู้ยากไร้ ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่จังหวัด

 ขอนแก่น ทั้ง 26 อําเภอ

37 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

ฝึกอบรมเยาวชน
สัมพันธ์ต้านยา เสพติด

 ประจําปี 2562

200,000.00 1.เพ่ือให้เด็ก นักเรียน เยาวชนมี
จิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด

 และปัญหาการจราจร 
2.เพ่ือแสวงหาแนวร่วมในการ

ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม
ยาเสพติด 

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไปในพ้ืนที่ อําเภอบ้านแฮด 

 จังหวัดขอนแก่น จํานวน 500

 คน



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

38 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

ฝึกอบรมสมาชิกแจ้ง
ข่าวอาชญากรรม ต้าน

ยาเสพติด

300,000.00 1.เพ่ือแสวงหาแนวร่วมในการหา
ข้อมูลข่าวสารข่าว 

2.เพ่ือให้อาสาสมัครสมาชิกแจ้ง
ข่าวมีการประสานการปฏิบัติกับ
หน่วยอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพใน

การป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ยาเสพติด อุบัติภัย

ต่างๆ 

 

ประชาชนในพ้ืนที่ อําเภอบ้าน
แฮด  จังหวัดขอนแก่น จํานวน

 40 คน

39 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
เครือข่ายป้องกัน 

อาชญากรรมต้านยา
เสพตดิ ประจําปี 2562

300,000.00 1.เสริมสร้างพลังเครือข่ายในการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ยาเสพติด 

2.เพ่ือสร้างระเบียบวินัย และมี
จิตสํานึกสมาชิกเครือข่ายที่จะ
เข้าร่วมรับผิดชอบช่วยแก้ไข

ปัญหา อาชญากรรม ยาเสพติด
ในชุมชนหมู่บ้านชุมชนสังคม

ประเทศชาติ 

ประชาชนในพ้ืนที่ อําเภอบ้าน
แฮด  จังหวัดขอนแก่น จํานวน

 40 คน

40 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

หมู่บ้านขุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ อบรม

ให้ความรู้สร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพ ติด
และอาชญากรรม 

ประจําปีงบ ประมาณ 

2562

200,000.00 1.เพ่ือให้เด็ก นักเรียน เยาวชนมี
จิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด

 และปัญหาการจราจร 
2.เพ่ือแสวงหาแนวร่วมในการ

ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม
ยาเสพติด 

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไปในพ้ืนที่ อําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น จํานวน 500 

คน

41 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

อบรมให้ความรู้เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพใน การ
ร่วมปฏิบัติงานป้องกัน

และปราบ ปราม
อาชญากรรม ของ
อาสาสมัคร และ

ประชาชน อําเภอโนน
ศิลา ประจําปี

งบประมาณ 2562

200,000.00 1.เสริมสร้างพลังเครือข่ายในการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ยาเสพติด 

2.พลังอาสาสมัครเครือข่ายภาค
ประชาชนเป็นแนวร่วมที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพ
ติดอุบัติภัยต่างๆ 

ประชาชนในพ้ืนที่ อําเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น จํานวน 

40 คน



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

42 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

อบรมให้ความรู้เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพใน การ
ร่วมป้องกันปัญหาการ

เกิด อุบัติเหตุและ
การจราจรของอาสา 
สมัครและประชาชน
อําเภอโนนศิลา 

ประจําปีงบประมาณ 

2562

100,000.00 1.เพ่ือให้เด็ก นักเรียน เยาวชนมี
จิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด

 และปัญหาการจราจร 
2.เพ่ือแสวงหาแนวร่วมในการ

ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม
ยาเสพติด 

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไปในพ้ืนที่ อําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น จํานวน 500 

คน

43 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครตํารวจ บ้าน
 อําเภอภูเวียง ปี 2562

100,000.00 - เพ่ือให้อาสาสมัครตํารวจบ้านที่
ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
มาแล้ว เกิดความเข้าใจ ความ
ชํานาญปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

เป็นไปตามระเบียบและกฏหมาย
ที่กําหนด 

ฝึกอบรมอาสาสมัคร ตํารวจ
บ้านจํานวน 2 รุ่น

44 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

ฝึกอบรมเยาวชนมั่นใจ
 ห่างไกล ยาเสพติด 

สถานีตํารวจภูธรเปือย
น้อย ประจําปี 2562

300,000.00  -เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและ
ทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่าง

เจ้าหน้าที่ตํารวจกับประชาชน 

 -เพ่ือแสวงหาความร่วมมือจาก
เยาวชนในการป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรม  

ยาเสพติด อุบัติภัยต่าง ๆ 

นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ใน
พ้ืนที่อําเภอเปือยน้อย

45 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

จัดงานประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่ และ ของดี

อําเภอบ้านแฮด

150,000.00 1.เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

ภูมิปัญญาด้านประเพณีท้องถิ่นให้
เป็นที่ประจักษ์สืบไป 

2. เพ่ือส่งเสริมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ความรักสามัคคี 

 -จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว 
ใหญ่และของดีอําเภอ บ้านแฮด

46 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

งานเทศกาลไก่ย่างเขา
สวนกวางและ 

ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่

500,000.00 1.เพ่ือประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงไก่
ย่างเขาสวนกวางของแท้และ

อร่อยต้อง "ไก่ย่างเขาสวนกวาง" 
2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวของจังหวัด 

จัดงานวันไก่ย่างที่อําเภอ เขา
สวนกวาง รวม 3 วัน 3 คืน



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

47 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

จัดงานประเพณีบุญบั้ง
ไฟ ตําบลโนนอุดม 

อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น

100,000.00 1.เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีบุญบั้ง
ไฟสืบไป 

2.เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ของประชาชนทุกหมู่

เหล่า 

 -จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 

ตําบลโนนอุดม อําเภอ ชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น

48 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

วิ่งหินช้างสี มินิ ฮาล์ฟ 

มาราธอน
100,000.00 1.เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเท่ียวหินช้างสีให้เป็นที่
รู้จัก 

2.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
เยาวชน ได้ใช้เวลาวางให้เป็น

ประโยชน์โดยการออกกําลังกาย
ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพ

ติด 

ประชาชน เยาวชน  ข้าราชการ
 ผู้นําท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 5,000 คน

49 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

การพัฒนารูปแบบการ
บริการท่ีสมบูรณ์แบบ
เพ่ือการดูแลผู้ป่วย

ภาวะปากแหว่งเพดาน
โหว่และความพิการแต่
กําเนิดของศรีษะและ
ใบหน้าในพ้ืนที่จังหวัด

ขอนแก่น

300,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลรักษา
และผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดาน
โหว่และพิการทางใบหน้าให้มี
ความสมบูรณ์แบบครอบคลุม 

ผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง เพดาน
โหว่และความพิการทางใบหน้า

ในจังหวัดขอนแก่น

50 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม

จัดกิจกรรมทางด้าน
กีฬาและส่งเสริมกีฬา
ภายในจังหวัดขอนแก่น

9,000,000.00 เพ่ือพัฒนาวงการกีฬาในตําบล
และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่

สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกล
อบายมุขและส่ิงเสพติด 

ประชาชนในอําเภอเมือง และ
อําเภอใกล้เคียง

51 การพัฒนาการศึกษา โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

450,000.00 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในสังกัดฯ

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 19 โรงเรียน

52 การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม โดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน

200,000.00 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 19 โรงเรียน



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

53 การพัฒนาการศึกษา โครงการจัดหลักสูตร
ระยะส้ันในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

200,000.00 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
หลักสูตรระยะส้ันให้กับโรงเรียน

ในสังกัดฯ 

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 19 โรงเรียน

54 การพัฒนาการศึกษา โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการของครู
และนักเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

1,700,000.00 เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับภาค และระดับประเทศ 

เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับภาค และระดับประเทศ

55 การพัฒนาการศึกษา โครงการนิเทศ ติดตาม
 และประเมินผล
โรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

100,000.00 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น

ออกนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น

56 การพัฒนาการศึกษา โครงการนักเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นอ่าน
ออกเขียนได้ร้อย

เปอร์เซ็นต์

500,000.00 เพ่ือส่งเสริมการอ่านออกและ
พัฒนาทักษะการเขียนของ
นักเรียนในสังกัด 19 แห่ง  

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 19 โรงเรียน

57 การพัฒนาการศึกษา โครงการกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 

กิจกรรม TO 

BENUMBER ONE 

และกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด

100,000.00 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติและ
เผยแพร่พระราชกรณียกิจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์และ
เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

และชุมชน  

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 19 โรงเรียน

58 การพัฒนาการศึกษา โครงการนักเรียนคน
เก่งของโรงเรียนใน

สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

150,000.00 เพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิชาการของนักเรียน

โรงเรียนในสังกัด 

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 19 โรงเรียน

59 การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

200,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 19 โรงเรียน



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

60 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริม
กิจการลูกเสือเนตรนารี

และยุวกาชาด

300,000.00 เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของลูกเสือ

 เนตรนารีและยุวกาชาด 

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 19 โรงเรียน

61 การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นส่วน

จังหวัดขอนแก่น

200,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นส่วน

จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 19 โรงเรียน

62 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา

ดีเด่น

200,000.00 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

 

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 19 โรงเรียน

63 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริม
การศึกษา

600,000.00 เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ

และนอกระบบ 

 

โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 19 โรงเรียน

64 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองเส้ียว

7,013,160.00 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนบ้านหนองเส้ียว

65 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านคูขาด
(สถิตย์อุปถัมภ์)

5,558,000.00 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์
อุปถัมภ์)

66 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนเมืองพลพิทยา

คม

27,661,800.00 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

67 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์

ศึกษา

5,045,200.00 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา

68 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนศรีเสมาวิทยา

เสริม

5,033,400.00 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม

69 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนพิศาลปุณณ

วิทยา

5,473,000.00 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

70 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนพระธาตุขาม

แก่นพิทยาลัย

3,710,000.00 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
พิทยาลัย

71 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

6,843,800.00 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

72 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม

3,499,400.00 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนพูวัดพิทยาคม



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

73 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนหนองโน
ประชาสรรค์

5,906,200.00  เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

74 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนโคกสูงประชา

สรรพ์

3,502,000.00 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์

75 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนโนนหัน
วิทยายน

9,480,400.00 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

76 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

16,413,840.00 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนสีชมพูศึกษา

77 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนมัธยมหนอง

เขียด

4,925,200.00 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

78 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนพระยืนวิทยา

คาร

6,568,000.00 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

79 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนเปรมติณสูลา

นนท์

5,180,800.00 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์

80 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนนางิ้ววิทยา

สรรค์

8,959,600.00  เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์

81 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนซับสมบูรณ์

พิทยาลัย

5,091,000.00 เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย

82 การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา

500,000.00 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

83 การพัฒนาการศึกษา โครงการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาของ

นักเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น

3,500,000.00 เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา การ
ออกกําลังกาย และความเป็นเลิศ

ทางด้านกีฬาของนักเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

84 การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนา
ระบบงานวิชาการ
สถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ขอนแก่น

300,000.00 เพ่ือพัฒนาระบบงานวิชาการ
สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ขอนแก่น

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

85 การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนา
ศักยภาพ นักเรียน

สังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดขอนแก่น สู่
ความ เป็นเลิศทางด้าน

กีฬา

500,000.00 เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา การ
ออกกําลังกาย และความเป็นเลิศ

ทางด้านกีฬาของนักเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

86 การพัฒนาการศึกษา โครงการเข้าค่าย
พัฒนาศักยภาพวงโยธ
วาทิต องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่

ความเป็นเลิศ

100,000.00 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะการเล่น
ดนตรีและความเป็นเลิศทางด้าน

ดนตรีของนักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

87 การพัฒนาการศึกษา โครงการเข้าร่วมค่าย
ฝึกอบรมพัฒนาเด็กและ

เยาวชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

50,000.00 เพ่ือส่งเสริมความริเร่ิมสร้างสรรค์
มีคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและ
เยาวชน สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

 

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด 

อบจ.ขอนแก่น

88 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริม
สถานศึกษาดีเด่นใน
การรณรงค์ป้องกันยา

เสพติด

100,000.00 เพ่ือส่งเสริมการดําเนินกิจกรรม
ของสถานศึกษาในการรณรงค์

ป้องกันยาเสพติด

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น

89 การพัฒนาการศึกษา โครงการปรับปรุง ต่อ
เติม ตกแต่งชั้นใต้ถุน
อาคารเรียน 4/12 

โรงเรียนบ้านหนองเส้ียว

500,000.00 เพ่ือปรับปรุง ต่อเติม ตกแต่งชั้น
ใต้ถุนอาคารเรียน 4/12 

โรงเรียนบ้านหนองเส้ียว

ใต้ถุนอาคารเรียน 4/12 

โรงเรียนบ้านหนองเส้ียว

90 การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน ด้านศิลปะ 

ดนตรี  กีฬาและวิชาการ

2,000,000.00 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถ 

ที่เป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา  
ศิลปะ ดนตรี และการแสดง  

นักเรียนทุกคนทุกสังกัดมี
โอกาส เข้าร่วมกิจกรรมแสดง

ความ สามารถต่าง ๆ

91 การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน ด้านศิลปะ 

ดนตรี  กีฬาและวิชาการ

1,000,000.00 เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน 

ได้แสดงออกทางด้านศิลปะ  

ดนตรี กีฬา และวิชาการให้ 

สามารถแข่งขันในระดับ 

เขตพ้ืนที่และระดับสามกล 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะครู นักเรียน และบุคลากร
 ทางศึกษาจากหน่วยงานที่มี 
หน้าที่ในการจัดการศึกษาทุก 

หน่วยงาน ได้เข้าร่วมงาน
มหกรรม การแข่งขันศิลปะ 

ดนตรี กีฬา และวิชาการ 
จํานวน18,393 คน



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

92 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน ด้าน
ศิลปะ ดนตรี  กีฬาและ

วิชาการ

1,500,000.00 เพ่ือเป็นเวทีในการแสดง 
ศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ   

ดนตรี   กีฬาและวิชาการของ 
นักเรียนในสังกัด สํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น  

เขต 3 

นักเรียนในสังกัดและในกํากับ 

สามารถแสดงออกถึงศักยภาพ
 ทางด้านศิลปะ  ดนตรี   กีฬา

และ วิชาการสามารถเป็น
ตัวแทน ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษาและ เข้าแข่งขันใน
ระดับสากลได้อย่าง มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ

93 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน ด้าน
ศิลปะ ดนตรี  กีฬาและ

วิชาการ

1,000,000.00 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ 
การเรียนทุกกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้ให้สูงขึ้น 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ขอนแก่น เขต4 

จํานวน 181 รร.

94 การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน ด้านศิลปะ 

ดนตรี  กีฬาและวิชาการ

1,000,000.00 สืบสานการเป็นภาคีหุ้นส่วน 

ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  

ก้าวสู่ความเป็นเลิศทั้งระดับ 

ภูมิภาคและระดับชาติ 

เติมเต็มศักยภาพด้านทักษะ 

และวิชาการ ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

95 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน ด้าน
ศิลปะ ดนตรี  กีฬาและ

วิชาการ

1,000,000.00 เพ่ือให้โรงเรียนสามารถพัฒนา 
หลักสูตรการเรียนการสอน 

ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของนักเรียน ชุมชนและ 

ท้องถิ่นโดยทุกภาคส่วนเข้ามา 
มีส่วนร่วม 

ส่งเสริมกิจกรรม

96 การพัฒนาการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกิจกรรม รัก

การอ่านในสถานศึกษา
 สังกัดองค์การบริหาร

ส่วน

100,000.00 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 

ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียนในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

97 การพัฒนาการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการจัด 

กระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารตาม
หลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

"สถานศึกษาพอเพียง" 
 สู่"ศูนย์การเรียนรู้ตาม

หลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

100,000.00 เพ่ือส่งเสริมการจัด 

กระบวนการเรียนการสอน 

การบริหารตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 

"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

98 การพัฒนาการศึกษา โครงการจ้างท่ีปรึกษา
จัดหา ครูชาวต่างชาติ

พัฒนาหลักสูตร 
ภาษาต่างประเทศ 

สังกัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ขอนแก่น

13,000,000.00 เพ่ือจ้างที่ปรึกษาในการวิจัยและ 

พัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ 

และจัดหาครูต่างชาติปฏิบัติ 

การสอนภาษาต่างประเทศ  

ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การ 

 - ครูผู้สอนชาวต่างชาติสอน 

ภาษาอังกฤษ  - ครูผู้สอน
ชาวต่างชาติสอน โปรแกรม 

Mini English Program   - 

ครูผู้สอนชาวต่างชาติสอน 

ภาษาจีน

99 การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนา
ศักยภาพ เด็กประฐมวัย
  ในจังหวัดขอนแก่น

1,000,000.00 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กประฐมวัย 

ในจังหวัดขอนแก่น 

 เด็กประฐมวัย ในจังหวัด 

ขอนแก่น

100 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การ บริหารสถานศึกษา
  โรงเรียนโนนโพธิ์ศรี

วิทยาคม

5,177,000.00  - เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ 
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียน ในสังกัด อบจ

101 การพัฒนาการศึกษา ก่อสร้างระบบสูบน้ํา
ด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ (โซล่า
เซลล์ปั๊ม) พร้อมหอถัง
สูง โรงเรียนหนองโน
ประฃาสรรค์ อําเภอ
กระนวน จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์
ปั๊ม) พร้อมหอถังสูงใช้ในโรงเรียน 

ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์  (โซล่า

เซลล์ปั๊ม)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

102 การพัฒนาการศึกษา ก่อสร้างสนามฟุตซอ
ลโรงเรียนหนองโน
ประชาสรรค์ อําเภอ
กระนวน จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือก่อสร้างสนามฟุตบอล
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

สนามกีฬาฟุตบอล จํานวน 1 

แห่ง

103 การพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง ภายใน

สนามฟุตบอลโรงเรียน
หนองโนประชาสรรค์ 

อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในสนามฟุตบอล

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในสนามฟุตบอลโรงเรียน

104 การพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงอาคารเรียน 

4/12  โรงเรียนหนอง
โนประชาสรรค์ อําเภอ

กระนวน  จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน 4/12 

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

ปรับปรุงอาคารเรียน 4/12  

จํานวน 1 แห่ง

105 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนัก เรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ 

วิชาการ

300,000.00 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถท่ีเป็นเลิศด้าน

วิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และ
การแสดง  

นักเรียนทุกคนทุกสังกัดมี 
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม แสดง

ความสามารถต่าง ๆ

106 การพัฒนาการศึกษา ค่ายพัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถ ทักษะ
การใช้ภาษาจีนสําหรับ

 นักศึกษา ปวส. 

วิทยาลัยการ อาชีพ
บ้านไผ่ ก่อนออกฝึก

ประ สบการณ์วิชาชีพ 

ณ วิทยาลัยการรถไฟ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

100,000.00 1.เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ด้าน
การส่ือสารภาษาจีนเบื้องต้น 

2.เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะด้าน
การสนทนา ขนบธรรมเนียม

ประเพณีการใช้ 
ชีวิตเป็นนักศึกษา ณ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

นักศึกษาทุนเทียนจีน ระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) จํานวน 40 คน



ยุทธศาสตร์ โครงการ
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งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
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ประสงค์
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107 การพัฒนาการศึกษา พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้าน ศิลปะ 

ดนตรี กีฬา และวิชาการ

400,000.00 -เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนครูผู้สอน
และบุคลากรทางการศึกษาทุก

ภาคส่วนของ 
โรงเรียนเอกชน ได้ร่วมกัน

เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
พัฒนาเด็กและ 

เยาวชนให้เต็มศักยภาพ 

- นักเรียนโรงเรียนเอกชน 

จังหวัดขอนแก่น - ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนเอกชนจังหวัด 

ขอนแก่น

108 การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร
 สํานักการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น

400,000.00 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพใน

การทํางานมากขึ้น 

สํานักการศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม สังกัดองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น

109 การพัฒนาการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
 ข้าราชการครูของ
โรงเรียน ในสังกัด

องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น

0.00 เพ่ือเป็นการพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น

110 การพัฒนาการศึกษา พัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

2,300,000.00 เพ่ือเป็นการพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น

111 การพัฒนาการศึกษา โครงการอบรม
พัฒนาการจัด

การศึกษาสําหรับครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดกลุ่ม
จังหวัดการศึกษา 

ท้องถิ่นที่ 12

300,000.00  - เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านวิชาการ 

 - เพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนางานวิชาการระดับกลุ่ม

จังหวัดการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มจังหวัดที่ 12 ประกอบด้วย
    - ร้อยเอ็ด    - ขอนแก่น    -

 กาฬสินธุ์    - มหาสารคาม 

จังหวัดละ 20 คน



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

112 การพัฒนาการศึกษา ค่าก่อสร้างเสาเสมา
ธรรมจักร

96,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาเสมา
ธรรมจักร ตามแบบมูลนิธิอ้อ

พงษ์อนุสรณ์ 

เสาเสมาธรรมจักร  จํานวน 16 

โรงเรียน

113 การพัฒนาการศึกษา ค่าก่อสร้างร้ัว โรงเรียน
บ้านหนองเส้ียว

400,000.00 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้ง
ทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน

ของทางราชการ 

ร้ัวโรงเรียน 351 เมตร

114 การพัฒนาการศึกษา โครงการก่อสร้างประตู 
โรงเรียนโคกสูงประชา

สรรพ์

400,000.00 เพ่ือให้มีประตูโรงเรียนที่แข็งแรง ประตูโครงเหล็ก จํานวน 4 ชุด

115 การพัฒนาการศึกษา โครงการปรับปรุงที่
จอดรถ สําหรับครูและ
บุคลากรโรงเรียนโคก

สูงประชาสรรพ์

200,000.00 เพ่ือให้มีโรงจอดรถยนต์สําหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่จอดรถขนาด 6 ม.x18 ม.

116 การพัฒนาการศึกษา โครงการปรับปรุง
บ้านพักครู โรงเรียน
โคกสูงประชาสรรพ์

200,000.00 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน 

บ้านพักครูมีสภาพดีพร้อมใช้งาน

117 การพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงสนาม
บาสเกตบอล โรงเรียน
โคกสูงประชาสรรพ์ 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

200,000.00 เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และ
ส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล 

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.

118 การพัฒนาการศึกษา ค่าก่อสร้างโรงอาหาร 
โรงเรียนพิศาลปุณณ

วิทยา

500,000.00 เพ่ือให้มีโรงอาหารที่เหมาะสม
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

โรงอาหาร ขนาด 11x12 เมตร
 หลังคาโครงเหล็กมุงแผ่นเหล็ก

รีด จํานวน 1 หลัง

119 การพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงห้องประชุม
โรงเรียนพิศาลปุณณ
วิทยา อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือซ่อมแซมและปรับปรุง
หอประชุมโรงเรียนให้มีความ

สวยงาม ทันสมัย เหมาะแก่การ
ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

-ปรับปรุงเวที - ทาสีภายใน
ห้องประชุม - ก่อสร้างต่อเติม

ห้องน้ํา จํานวน 2 หลัง

120 การพัฒนาการศึกษา ก่อสร้างร้ัวโรงเรียน
บ้านคูขาด (สถิต

อุปถัมภ์)

292,000.00 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้ง
ทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน

ของทางราชการ 

ร้ัวผนังก่ออิฐบล็อคฉาบปูน 

เรียบ ทาสี ความยาว 89 ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

121 การพัฒนาการศึกษา ค่าก่อสร้างโรงอาหาร 
โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

500,000.00 เพ่ือให้มีโรงอาหารที่เหมาะสม
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

โรงอาหาร ขนาด 11x12 เมตร
 หลังคาโครงเหล็กมุงแผ่นเหล็ก

รีด จํานวน 1 หลัง

122 การพัฒนาการศึกษา ซ่อมแซมอาคารโรง
อาหาร โรงเรียนพูวัด
วิทยาคม อําเภออุบล
รัตน์ จังหวัดขอนแก่น

400,000.00 เพ่ือให้มีโรงอาหารที่เหมาะสม ร้ือหลังคากระเบื้องลอนคู่ 
พร้อมเปล่ียนเป็นหลังคา เหล็ก

รีด จํานวน 1 หลัง

123 การพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงต่อเติม
บ้านพักครู โรงเรียนศรี

เสมาวิทยาเสริม

500,000.00 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน 

บ้านพักครูมีสภาพดีพร้อมใช้งาน

124 การพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงห้องประชุม
โรงเรียนซับสมบูรณ์
พิทยาลัย อําเภอโคก

โพธ์ิไชย จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือซ่อมแซมและปรับปรุง
หอประชุมโรงเรียนให้มีความ

สวยงาม ทันสมัย เหมาะแก่การ
ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

-ปรับปรุงเวที - ทาสีภายใน
ห้องประชุม - ก่อสร้างต่อเติม

ห้องน้ํา จํานวน 2 หลัง

125 การพัฒนาการศึกษา โครงการค่าย STEM 

ศึกษา ของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

500,000.00 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้
สามารถจัดการเรียนการสอน

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 2.เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 3.เพ่ือ
พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถคิด

วิเคราะห์สร้างสรรค์และเรียนรู้ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1. 

นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2.

 ครูโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถนําความรู้ที่ได้มา

ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และ
ในชีวิตประจําวันได้

126 การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาพิเศษ 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

250,000.00 - เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนและครู
ของสถานศึกษาในจังหวัด

ขอนแก่นตระหนักถึงความสําคัญ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ  

- เพ่ือให้นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 

ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ 

เด็กที่มีความต้องการพิเศษของ
สถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
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งบประมาณ
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ประสงค์
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127 การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาวง
ดนตรี นักเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

50,000.00 - นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นได้พัฒนา

ทักษะในการเล่นดนตรี 
- เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้แสดง

ความสามารถทางดนตรี 
- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

128 การพัฒนาการศึกษา โครงการค่ายศิลปะ
โรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

50,000.00 - เพ่ือให้นักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น ได้ฝึกทักษะพ้ืนฐาน
ด้านต่าง ๆ ของกลุ่มสาระศิลปะ 

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
- เพ่ือให้นักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น มีจินตนาการ และใช้
จินตนาการในการสรรค์สร้างงาน

ด้านศิลปะ 

นักเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

129 การพัฒนาการศึกษา โครงการค่าย STEM 

ศึกษาระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

500,000.00 1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และ

พลังงานส่ิงแวดล้อม 

2. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ในการจัด

กระบวนการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
คณิตศาสตร์ และพลังงาน
ส่ิงแวดล้อมให้กับผู้เรียน 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1. 

นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2.

 ครูโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถ นําความรู้ที่ได้มา

ประยุกต์ใช้ใน การเรียนรู้และ
ในชีวิตประจําวันได้

130 การพัฒนาเมืองและชุมชน ซ่อมปะผิวจราจร
ถนนลาดยาง โดยวิธี 

COLD MIX

5,000,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

เขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นพ้ืนที่
ดําเนินการ 23,000 ตารางเมตร

131 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับเกรดผิวจราจร
ลูกรังหรือถนนหินคลุก

4,200,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

ปรับเกรดถนนลูกรังหรือถนน
หินคลุกสายหลักในเขตพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น พ้ืนที่ไมน่้อย

กว่า 1,600 กม.
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132 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 1 

0010 บ้านหว้าโง๊ะ-

บ้านดงน้อย อ.หนอง
เรือ จ.ขอนแก่น

1,996,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6 ม. ยาว 10,000 ม. 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา
 0.50 ม. หรือ มีพ้ืนที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 80,000 ตร.ม.

133 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก 3037

 บา้นหนองสองห้อง-
บ้านกุดหอยกาบ อ.

หนองสองห้อง จ.

ขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6 ม. ยาว 12,000 ม. 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา
 0.50 ม. หรือ มีพ้ืนที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 96,000 ตร.ม.

134 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 

10078 บ้านเปือย
น้อย-บ้านหนองบัวลอง

 อ.เปือยน้อย จ.

ขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 ม. ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 
0.50 ม. หรือ มีพ้ืนที่ลาดยาง
ไม่น้อย กว่า 64,000 ตร.ม.

135 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 

10032 บ้านหนองผือ-

บ้านหัวช้าง อ.บ้านไผ่ 

จ.ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6 ม. ยาว 8,000 ม. ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 

0.50 ม. หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 64,000 ตร.ม.

136 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย แยกทาง
หลวงหมายเลข 230 -

บ้านพรสวรรค์ ม.13  

ต.บ้านเป็ด  อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น

2,000,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6 ม. ยาว  2,000 ม.  

หนา 0.05  ม. ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 ม. หนา 0.05 ม. 

หรือมีพ้ืนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16,000 

ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

137 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง แอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 

10061 บ้านม่วง-บ้าน
สาวะถี อ.เมือง จ.

ขอนแก่น

2,105,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว2,000 ม. ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. หนา 
0.05 ม. หรือมี พ้ืนที่ลาดยาง

แอสฟัลต์ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
16,000 ตร.ม.

138 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล.บา้น
โนนคอม ม.1 ต.โนน

คอม - บ้านนาน้ําซํา ม.

5 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผา
ม่าน จ.ขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 3,570 ม. หนา
 0.15 ม.

139 การพัฒนาเมืองและชุมชน กําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา
และงาน วิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อมกําจัดวัชพืช
ในแหล่งน้ําและงาน 

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

850,000.00 เพ่ือกําจัดวัชพืช 

ในแหล่งน้ําโดย 

เคร่ืองจักรกล  

อบจ.ขอนแก่น 

เพ่ือให้เกิดการมี 
ส่วนร่วมของ 
ประชาชน 

 -แหล่งนํ้าสาธารณะ ประจํา
หมู่บ้านได้รับการ ขุดลอกกําจัด
วัชพืช  -เคร่ืองจักรกลของ 
อบจ.ขอนแก่น ได้ออก 

ปฏิบัติงาน

140 การพัฒนาเมืองและชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ
งานออกแบบ 

สถาปัตยกรรมเพ่ือคน
ทั้งมวล (Universal 

Design)

200,000.00  -เพ่ืออบรมในการ 
ปฏิบัติงานจริงใน 

ด้านสถาปัตยกรรม 

เพ่ือคนท้ังมวลแก่ 
บุคลากรของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ขอนแก่น 

 -อบรมบุคลากรของ อปท.ใน
เขตจังหวัด ขอนแก่น และ
บุคลากร หน่วยงานอ่ืนที่

เก่ียวข้อง กับการช่วยเหลือคน
พิการ

141 การพัฒนาเมืองและชุมชน ถางป่าและตัดวัชพืช
สองข้างทางถนน ลาด

ยาง

100,000.00  -เพ่ือปรับสภาพ 

สองข้างทางถนน 

ในความรับผิดชอบ 

ให้มีภูมิทัศน์ที่ 
เหมาะสม 

 -ถนนในความรับผิดชอบ ของ
 อบจ.ขอนแก่น  พ้ืนที่

ดําเนินการไม่น้อย กว่าปีละ 

250,000 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

142 การพัฒนาเมืองและชุมชน เสริมสร้างมาตรการ
ความปลอดภัย ทางถนน

100,000.00  -เพ่ือป้องกัน 

อุบัติเหตุทางถนน 

และอํานวยความ 

สะดวกในการเดิน 

ทางแก่ผู้ใช้รถใช้ 
ถนนที่อยู่ในความ 

รับผิดชอบ 

 -ติดต้ังเคร่ืองหมายและ 

สัญญาณจราจร ป้ายเตือน 

ป้ายบังคับ ไฟส่องสว่าง ตีเส้น
จราจรและ สัญลักษณ์บนพ้ืน

ถนน

143 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างท่ีจอด
รถจักรยานยนต์/ 

จักรยาน สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอําเภอ ภูเวียง

 จังหวัดขอนแก่น

40,000.00  -เพ่ือให้ผู้มาใช้ 
บริการสถานีขนส่ง 
ได้รับความสะดวก 

ในการจอดรถ 

 - หลังคาด้านหน้าสูง 2 ม. 

ด้านหลังสูง 1.80 ม. กว้าง 2 ม.

 ยาว 12 ม.

144 การพัฒนาเมืองและชุมชน ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จังหวัด

ขอนแก่น

1,000,000.00  -เพ่ือช่วยบรรเทา 
สาธารณภัยต่าง ๆ 

ให้กับประชาชน 

ในเขตจังหวัด 

ขอนแก่น 

1.ช่วยเหลือประชาชน 

ผู้ประสบภัย 2. ปรับปรุง
ซ่อมแซม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ที่ได้รับ
ผลกระทบ 3. สนับสนุนการ
ดําเนิน การกิจกรรมในการ 
ป้องกันและบรรเทา สาธารณ
ภัยของกลุ่ม อาสามัครต่างๆ

145 การพัฒนาเมืองและชุมชน คนรุ่นใหม่รู้ทันสา
ธารณภัย

100,000.00 เพ่ือให้ประชาชน 

และทุกภาคส่วนมี 
ส่วนร่วมในการ 

ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

 

จัดอบรมให้ความรู้ด้าน สา
ธารณภัย จัด นิทรรศการ ฯลฯ 

รวมท้ัง จัดทําส่ือในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ 

แผ่นพับ โปสเตอร์

146 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน

ม่วง หมู่ที่ 3 ตําบลศิลา 
 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทาง

เล่ียงเมือง) อําเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก 

รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
กว้าง 4 ม. ยาว 550 ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

147 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านบึงฉิม
 หมู่ที่ 4 ตําบลบึงเนียม
 - ตําบลพระลับ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก 

รวดเร็ว และ ปลอดภัยขึ้น
กว้าง 5 ม. ยาว 427 ม.

148 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต 

บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 

ตําบลบึงเนียม - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข

 12 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่

 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร ยาว 311 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,866 ตร.ม.

149 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีค
เสริมเหล็ก บ้านศิลา 
หมู่ที่ 28 ตําบลศิลา - 
ถนนมิตรภาพ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 427 ม.

150 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

หมู่ที่ 3  บ้านหนองเต่า
 ตําบลหนองแซง - หมู่
ที่ 8 บ้านวังหว้า ตําบล
บ้านแฮด อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น

2,623,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

151 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) บ้านหนองแสง 
หมู่ที่  12,17 ตําบล
พระลับ - ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 230

 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 465 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,860 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

152 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) บ้านดอนธาตุ หมู่
ที่ 8 ตําบลหนองตูม - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 358  เมตร
 หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,790 ตร.ม.

153 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) บ้านหนองงู
เหลือม หมู่ที่ 3 ตําบล
หนองตูม - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 

2183 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 358 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,790 ตร.ม.

154 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) บ้านหนองกอย 

หมู่ที่ 3 ตําบลแดงใหญ่
 - บ้านโนนเรือง หมู่ที่ 

18 ตําบลบ้านค้อ 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 

0.50 เมตร ยาว  261 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

 1,827 ตร.ม.

155 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) ศูนย์เคร่ืองจักรกล
 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น -  

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 306 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,836 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

156 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) บ้านหนองบัวน้อย
 หมู่ที่ 10,13 ตําบล

หนองตูม -  ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 

2183 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 303  เมตร
 หรือมีพ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อย

กว่า 1,818 ตร.ม.

157 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) บ้านหนองผือ ม.1

 ตําบลบ้านไผ่ - บ้าน
หนองแวงไร่ ม.1 ตําบล
ในเมือง  อําเภอบ้านไผ่

 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 354  เมตร
 หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,770 ตร.ม

158 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 
8 -  บ้านกอบง หมู่ที่ 
11 ตําบลบ้านไผ่ -  

อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 438 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,752 ตร.ม.

159 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 

ตําบลบึงเนียม - บ้าน
ดอนดู่ หมู่ที่ 3,11 - 

บ้านพระคือ หมู่ที่ 16 

ตําบลพระลับ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,180 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

160 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 

ตําบลพระลับ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น -

 เขตอําเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม.  ยาวรวม 2,920 ม.

161 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านศิลา 
หมู่ที่ 28 ตําบลศิลา - 

ทางหลวงชนบท
หมายเลข 1027 (ทาง
เล่ียงเมือง) อําเภอเมือง

 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.

162 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีค
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
กุง หมู่ที่ 2 ตําบลศิลา -

 เขตตําบลสําราญ 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม.

163 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านหัวห้วย 

หมู่ที่ 12 ตําบลนาข่า -
 ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม.  (บดอัด
แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,636  ลบ.ม.

164 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านหนองโน 

หมู่ที่ 5 ตําบลกุดเค้า 
อําเภอมัญจาคีรี - 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม.  (บดอัด
แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,636  ลบ.ม.

165 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
แหล่งเกษตร บ้าน

หนองก้านเหลือง หมู่ที่
 2 ตําบลนาข่า - บ้าน
หนองบัว หมู่ที่ 8 

ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม.  (บดอัด
แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,636  ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

166 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านหัวนา
เหนือ หมู่ที่ 6 - บ้าน
ท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 

เชื่อมกับทางหลวง
ชนบทหมายเลข 4008

 อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม.  (บดอัด
แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

167 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายวัดป่าวิเวกธรรม 

บ้านหนองหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 9 ตําบลโพนเพ็ก
 - ทาง หลวงชนบท
หมายเลข 3115 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม.  (บดอัด
แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

168 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านหนองไม้
ตาย หมู่ที่ 6 ตําบลนา
ข่า - เขตตําบลกุดเค้า 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม.  (บดอัด
แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

169 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
บัวคํามูล หมู่ที่ 4 

ตําบลคูคํา - บ้านคู หมู่
ที่ 1 ตําบลคูคํา อําเภอ
ซําสูง จังหวัดขอนแก่น 

เชื่อมถนนสายบ้าน
หนองบัวน้อย - บ้าน

กระนวน

480,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

170 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง

หลวง 2133 ตําบลบ้าน
เรือ -  บ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 6 (เส้นข้าง
 อบต.ภูเวียง)ตําบลภู
เวียง อําเภอภุเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 875 ตร.ม.

171 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง
หลวง 2038 ตําบลสง
เปือย -  บ้านภูเวียง 
หมู่ที่ 4 (เส้นข้าง

โรงเรียน อนุบาลพิชา
ภรณ์) ตําบลภูเวียง  
อําเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.

172 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง
หลวง 2038 ตําบลภู
เวียง -  บ้านธารทอง 
หมู่ที่ 10 ตําบลสงเปือย
  อําเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.

173 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง
หลวง 2038 ตําบลภู
เวียง -  บ้านห้วยทราย
 หมู่ที่ 5 (ห้วยทราย รี
สอร์ท)  ตําบลสงเปือย 

อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

174 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้านหัว
ฝาย หมู่ที่ 5 ตําบลนา
ชุมแสง อําเภอภูเวียง -
 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7

 ตําบลโนนสะอาด 

อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 211 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,688 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

175 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10026 สายโคก
สหกรณ์ทุ่งชมพู - บ้าน
พระบาทโนนคูณ หมู่ที่

 8 ตําบลทุ่งชมพู 

อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 212 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม.หรือ มีพ้ืนที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,696 ตร.
ม.และตีเส้นจรา

176 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10013 สายโสกห้างทุ่ง
ชมพู - บ้านทุ่งชมพู 

หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่งชมพู 

อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 279 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,674 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

177 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10025 สายบ้านทุ่ง
ชมพูกุดแคน - บ้าน
ดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตําบล

ทุ่งชมพู  อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 212 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม.หรือ มีพ้ืนที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,696 ตร.
ม.และตีเส้นจรา จร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

178 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากถนน
 อบจ.ขก ถ 10029 - 

บ้านโคก สงเปือย หมู่ที่
 4 ตําบลทุ่งชมพู 

อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6 ม. ยาว 212 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม.หรือ มีพ้ืนที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,696 ตร.
ม.และตีเส้นจรา จร

179 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านนาอ่างทอง 

หมู่ที่ 7 ตําบลคําม่วง - 
เทศบาลตําบลเขาสวน
กวาง อําเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,987 ลบ.ม

180 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านโนนทอง หมู่ที่
 5 ตําบลคําม่วง อําเภอ
เขาสวนกวาง - ตําบล
หนองกุง อําเภอน้ําพอง

 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,987 ลบ.ม

181 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากถนน 

อบจ.ขก ถ 10025 - 

บ้าน ดอนดู่ หมู่ที่ 3 

ตําบลทุ่งชมพู  อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

(สายรอบบ้านดอนดู่)

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.

182 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองสองห้อง หมู่
ที่ 7 ตําบลเขาสวนกวาง
 - ตําบลดงเมืองแอม 

อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,325 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,848 ลบ.ม

 บดอัดแน่น พร้อมวางท่อ 

ระบายนํ้า คสล.มอก.ขนาด 

0.80 ม. แถวเดียว จํานวน 8 

ท่อน



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

183 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายแยกทางหลวง
ชนบท ขก 4038 - 

บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 4
 ตําบลเปือยน้อย 

อําเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น

400,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,340 ม. ถม
ดินบางช่วง ยาว 250 ม. สูง

เฉล่ีย 0.30 ม. ปริมาตร ดินถม
ไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. เกล่ีย
เรียบ และลง ลูกรังหนา 0.15 

ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,475 ลบ.ม.

184 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านวังหิน หมู่ที่ 2
 ตําบลสระแก้ว อําเภอ
เปือยน้อย - ทางหลวง

ชนบท ขก 4038 

จังหวัดขอนแก่น

400,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4.5 ม. ยาว 2,300 ม 

หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,625 ลบ.ม.

185 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
ดอนหัน หมู่ที่ 8 ตําบล
ยางคํา - บ้านเหมือดแอ่
 หมู่ที่ 16 ตําบลบ้าน 

เม็ง อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,740 ตร.ม.

186 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
เหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 - 

บ้านเม็ง หมู่ที่ 14 

ตําบลบ้านเม็ง - ทาง
หลวง แผ่นดินหมายเลข
 2187 ตําบลหนอง เรือ

 อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 288 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,728 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

187 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายวัดป่าป
ภาโส บ้านโนนฆ้อง 

หมู่ที่ 5 - แหล่งเกษตร
บ้านโนนฆ้อง - บ้าน
หนองแสง  หมู่ที่ 2 

ตําบลบ้านผือ - เชื่อม
ทางหลวงชนบท ขก 

4063 อําเภอหนองเรือ
 จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม. ลาด
ชันด้านข้าง 1:1.5 หรือมี

ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 
9,400 ลบ.ม. เกล่ียเรียบ

188 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายโคกหัว

หล่อน บ้านฟ้าเหลื่อม 

หมู่ที่ 6 - บ้านเหล่า 
หมู่ที่ 3 ตําบลหนองเรือ

 - เชื่อมทางหลวง 
ชนบท ขก 2079 

ตําบลบ้านกง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. ลาด
ชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่ น้อยกว่า 9,400 ลบ.

ม. เกล่ียเรียบ

189 การพัฒนาเมืองและชมุชน ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร บ้านสําราญหิน
ลาด หมู่ที่ 8 ตําบลกุด
กว้าง อําเภอหนองเรือ

 - เชื่อมทางหลวง
ชนบท ขก 2071 เชื่อม
เขตตําบลนาเพียง 

อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,100

 ม. ลาดชันด้าน ข้าง 1:2 หรือ
มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 

7,031 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 

ม. ลาดชัยด้านข้าง 1:2 หรือ มี
ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 
2,439 ลบ.ม. รวมความยาว 
1,490 ม. รวมปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 9,470 ลบ.ม.เกล่ีย

เรียบ



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

190 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ 1 

ตําบลโนน สะอาด 

อําเภอหนองเรือ - 

บ้านหนอง ศาลา หมู่ที่
 4 ตําบลหนองเสาเล้า 
อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 213 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.

ม.

191 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านกุดเลา

 หมู่ที่ 3 - บ้านห้วย
ทราย หมู่ที่ 13 ตําบล
โนนทอง เชื่อมทาง

หลวง อบจ. สาย ขก.ถ.

10010 (บ้านหว้าโง๊ะ -

 บ้านดงน้อย) อําเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 1,550 ม. ลาด
ชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 9,435 ลบ.ม.

เกล่ียเรียบ

192 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายวัดป่าพัทธ
สีมา บ้านสําราญหิน
ลาด หมู่ที่ 8 ตําบลกุด
กว้าง อําเภอหนองเรือ

 - เชื่อมทางหลวง
ชนบท ขก 2071 เชื่อม
เขตตําบลนาเพียง 

อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 800 

ม.ลาดชันด้าน ข้าง 1:2 หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 

9,435  ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5
 ม. ยาว 600 ม. ลาดชัน

ด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 4,030 ลบ. ม. 

รวมความยาว 1,400 ม. รวม
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
9,470 ลบ.ม. เกล่ียเรียบ

193 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ  สาย
บ้านนาหว้า หมู่ที่ 1 

ตําบลนาหว้า - ตําบล
หนองกุงธนสาร 

อําเภอภุเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 279 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,674 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

194 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้าน ห้วย
ทราย หมู่ที่ 13 - แหล่ง
เกษตรป่า ชุมชนบ้าน
หินลาด ตําบลโนนทอง

 อําเภอหนองเรือ 

เชื่อมตําบลนาชุมแสง 
อําเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. ลาด
ชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 9,500 ลบ.ม.

 เกล่ียเรียบ

195 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร (ตอนท่ี 2) สาย
บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 

ตําบลโนนทัน - แหล่ง
เกษตรตําบลโนนทอง  
ตําบลโนนทอง อําเภอ

หนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม.  ยาว 900 

ม. ลาดชันด้าน ข้าง 1:2 หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 

6,120 ลบ. ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5
 ม. ยาว 400 ม. ลาดชันด้าน 

ข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 2,720 ลบ. ม. ช่วง
ที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. 

ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 680

 ลบ.ม. รวมความยาว 1,400 ม.

 รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
 9,520 ลบ.ม.เกล่ียเรียบ

196 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน

โนนอุดม หมู่ที่ 6 

ตําบลนาหว้า - ตําบล
หนองกุงธนสาร อําเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

483,000.00 ปลอดภัย 

คมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

197 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านดอน
คอม หมู่ที่ 6 ตําบล

ยางคํา - ศาลปู่ตาภูเม็ง
ทอง ตําบลบ้านเม็ง 
อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. ลาด
ชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 9,450 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

198 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้าน
น้ําเซิน หมู่ที่ 9 - บ้าน
หัวนา หม่อ หมู่ที่ 5 

ตําบลกุดขอนแก่น 

อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

483,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

199 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จาก ทาง
หลวงชนบท 4021 

ตําบลหนองกุง ธนสาร
 - บ้านหนองกะแหล่ง 
หมู่ที่ 5  ตําบลหนองกุง
เซิน อําเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแก่น

483,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

200 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
สระ หมู่ที่ 4 - แหล่ง
เกษตรตําบลบ้านกง 
ตําบลบ้านกง เชื่อม
ทางหลวงชนบท ขก 

2079 ตําบลบ้านผือ 

อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,000

 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมี
ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 
6,700 ลบ.ม. เกล่ียเรียบ 

พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3

 &#216; 1x1 ม. จํานวน 4 

ท่อน ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 
300 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 

หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อย
กว่า 2,200 ลบ.ม. เกล่ียเรียบ 

ความยาวรวม 1,300 ม.รวม
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า

8,900ลบ.ม.

201 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้าน
โนนพัฒนา หมู่ที่ 3 

ตําบล หนองกุงเซิน - 

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่
 2 ตําบลนาหว้า 

อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

481,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

202 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้าน นางิ้ว
 หมู่ที่ 12 - ป่าช้าบ้าน
นางิ้ว ตําบลยางคํา - 
ป่าสงวนภูเม็งทอง 

ตําบลบ้านเม็ง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. ลาด
ชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 9,500 ลบ.ม.

เกล่ียเรียบ

203 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านนางิ้ว 
หมู่ที่ 5 - วัดป่าเดาว
ดึงล์ภัทรวราราม 

ตําบลยางคํา - ป่า
สงวนภูเม็งทอง ตําบล
บ้านเม็ง อําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. ลาด
ชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 9,500 ลบ.ม.

 เกล่ียเรียบ

204 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน

แดงใหญ่ ม.1,2 ต.แดง
ใหญ่ - ถนนโคลัมโบ อ.

เมือง จ.ขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม.  หนา 
0.15  ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.

205 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโนน
ศิลา หมู่ที่ 10 - แหล่ง
เกษตรกุดแฮ่ ตําบล
บ้านกง - อ่างเก็บน้ํา
หางเขื่อนอุบลรัตน์ 
ตําบลบ้านผือ อําเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,350 ม.ลาด
ชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 9,500 ลบ.ม.

 เกล่ียเรียบ



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

206 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย 

บ้านห้วยทราย หมู่ที่13

 - บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 
14 ตําบลโนนทอง 
อําเภอหนอง เรือ - 

ทางหลวงหมายเลข 

2038 ตําบลสงเปือย 

อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 287 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,722 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

207 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านหนองเม็ก หมู่
ที่ 5 - บ้านโนนศิลา 

หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านกง
 - อ่างเก็บน้ําหางเขื่อน
อุบลรัตน์ ตําบลบ้านผือ

 อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. หนา
 0.15 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 900 

ลบ.ม. เกล่ียเรียบ ปริมาตรดิน
ถมไม่นอ้ยกว่า 6,748 ลบ.ม.

208 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านกงเก่า หมู่ที่ 1
 ตําบลบ้านกง - บ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 2,3 

ตําบลบ้านผือ อําเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,450 ม. หนา
 0.15 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 870 

ลบ.ม. เกล่ียเรียบ ปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกวา่ 6,850 ลบ.ม.

209 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านดอนโมง หมู่ที่

 8 ตําบลบ้านกง - 
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 
2,3 ตําบลบ้านผือ 

อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,350 ม. หนา
 0.15 ม. ลาดชันด้านข้าง 1:2 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,012 ลบ.ม. เกล่ียเรียบ 

ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
6,370 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

210 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10021 สายบ้านหัน - 

บ้านโคก กลาง - บ้าน
หว้าทอง หมู่ที่ 1,8 

ตําบลหว้าทอง อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

484,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

211 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 

ตําบลสงเปือย-บ้านวัง
ขอนแดง หมู่ที่ 8 

ตําบลหนองกุงธนสาร 
อําเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 179  ม.  หนา
 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต 

895 ตร.ม.

212 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 2 ตําบล
โนนสะอาด - ตําบลกุด
กว้าง อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6  ม. ยาว 217 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า  1,736 

ตร.ม.

213 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านคําบง 
หมู่ที่ 11 ตําบลสะอาด
 - บ้านหนองหารจาง 
หมู่ที่ 8 ตําบลน้ําพอง 
อําเภอน้ําพอง จังหวัด

ขอนแก่น

485,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825

 ตร.ม.

214 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาศรี 
หมู่ที่ 12 ตําบลสะอาด

 อําเภอน้ําพอง - 
ตําบลนาคํา อําเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัด

ขอนแก่น

491,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835

 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

215 การพัฒนาเมืองและชุมชน บูรณะถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบเคพซีล 

บ้านคําแก่นคูณ หมู่ที่ 
12 ตําบลม่วงหวาน - 

ตําบลวังชัย อําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแก่น

483,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. หรือมี

พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,190

 ตร.ม.

216 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 12 ตําบล
วังชัย - บ้านนาเรียง 
หมู่ที่ 5 ตําบลหนองกุง
 อําเภอน้ําพอง จังหวัด

ขอนแก่น

476,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวก และปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 162 ม. หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810

 ตร.ม.

217 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านหนองโน หมู่ที่ 11

 ตําบลน้ําพอง อําเภอ
น้ําพอง จังหวัด

ขอนแก่น - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2

366,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,850 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,470 ลบ.ม.

218 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านคํามืดเหนือ หมู่ที่ 
12 ตําบลน้ําพอง - 
บ้านคําบง หมู่ที่ 8 

ตําบลสะอาด อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

448,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,260 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,796 ลบ.ม.

219 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 

ตําบลสะอาด อําเภอ
น้ําพอง - บ้านหนอง
ขาม หมู่ที่ 9 ตําบลนา
คํา อําเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,430 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,931 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

220 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านสระกุด หมู่ที่ 2 

ตําบลม่วงหวาน - 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น - ถนนสาย 

ขก 2109 - ตําบลโคก
สูง อําเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,450 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,947 ลบ.ม.

221 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
วังชัย หมู่ที่ 1 ตําบลวัง
ชัย - ตําบลน้ําพอง 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

484,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,440 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,939 ลบ.ม.

222 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงเสริมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต(OVER LAY) บ้าน
สําโรง หมู่ที่ 11 ตําบล
บ้านขาม อําเภอน้ําพอง

 - ตําบลบ้านโนน  

อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก่น

497,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6  ม. ยาว 657 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,942 ตร.ม.

223 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10021 สายบ้านหัน
โคกกลาง - บ้านพระ
บาท หมู่ที่ 2 ตําบล

หว้าทอง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

483,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

224 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10021 สายบ้านหัน
โคกกลาง  - บ้านห้วย
บง หมู่ที่ 3 ตําบลหว้า
ทอง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 278 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,668 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

225 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 6 ตําบล
โนนสมบูรณ์ - บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 

ตําบลนางิ้ว อําเภอเขา
สวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น

488,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4  ม. ยาว 200 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

226 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโนน

สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตําบล
โนนสมบูรณ์ - บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 

ตําบลนางิ้ว อําเภอเขา
สวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น

486,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4  ม. ยาว 198 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 792  ตร.ม.

227 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10021 สายบ้านหัน
โคกกลาง  - บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 4 ตําบล

หว้าทอง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 284 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

228 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10021 สายบ้านหัน
โคกกลาง ช่วงบ้านหว้า
ทอง หมู่ที่ 1,8 ตําบล
หว้า ทอง - บ้านพระ
บาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 

ตําบลทุ่งชมพู อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

491,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 194 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,164 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

229 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10021 สายบ้านหัน
โคกกลาง ช่วงบ้านพระ
บาท หมู่ที่ 2 ตําบลหว้า
 ทอง - บ้านทุ่งชมพู 

หมู่ที่ 1 ตําบลทุ่ง ชมพู 

อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 195 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

230 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบจากทาง
หลวง 2038 - แหล่ง
ท่องเท่ียววัดถ้ําผาเก้ิง 
ตําบลในเมือง อําเภอ

เวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น

490,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 278 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,668

 ตร.ม.

231 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างสะพาน คสล. 

(หรือคอนกรีตอัด แรง)
 ข้ามลําห้วยโจด สาย
บ้านหนองกระเดา หมู่
ที่ 4 ตําบลหนองกุงเซิน

 - ตําบลหนองกุง
ธนสาร อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น

1,700,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 8 ม. ยาว 18 ม. (3 ช่วง
ชนิดไม่มีทางเท้า)

232 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบจากบ้าน
แดง หมู่ที่ 8 ตําบลใน
เมือง - บ้านบ่อ หมู่ที่ 
2,บ้านศรีประทุม หมู่ที่
 11 ตําบลเขาน้อย 

อําเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น

490,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6  ม. ยาว 278  ม. หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,668 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

233 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย ขก.ถ
 10026 โคกสหกรณ์ -
 ทุ่งชมพู - แยกบ้านกุด
แคน หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่ง
ชมพู - ตําบลหว้าทอง 
อําเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น

10,296,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 3,200 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 25,000 

ตร.ม.

234 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองแก หมู่ที่ 4 ตําบล
โนนสะอาด - ตําบล
โนนทัน อําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 213 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพ้ืนที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.
ม.

235 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
วังแสง หมู่ที่ 1 ตําบล
วังแสง - เขตตําบล
โนนพะยอม อําเภอ

ชนบท จังหวัดขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 1,650  ม. 

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
 1,312  ลบ.ม. บดอัดแน่น

236 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10021 สายบ้านหัน
โคกกลาง ช่วงบ้าน

ห้วยบง หมู่ที่ 3 ตําบล
หว้าทอง - อบต.ทุ่ง
ชมพู ตําบลทุ่งชมพู 

อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 194 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,164 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

237 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
เหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 

ตําบลห้วยแก - เขต
ตําบลกุดเพียขอม 

อําเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น

487,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5  ม. ยาว 1,953  ม. 

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
  1,553 ลบ.ม. บดอัดแน่น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

238 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10021 สายบ้านหัน
โคกกลาง  ช่วงบ้าน
โคกกลาง หมู่ที่ 4 

ตําบลหว้า ทอง - บ้าน
ทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตําบล
ทุ่ง ชมพู อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น

491,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 194 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,164 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

239 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านปอแดง หมู่ที่ 1 

ตําบลปอแดง - เขต
ตําบลบ้านแท่น อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. 

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
  1,431 ลบ.ม. บดอัดแน่น

240 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โคกกลาง หมู่ที่ 8 

ตําบลวังชัย - บ้านหัว
บึง หมู่ที่ 3 ตําบลพังทุย
 อําเภอน้ําพอง จังหวัด

ขอนแก่น

489,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 295 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 1,475

241 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 

ตําบลบ้านแท่น - เขต
ตําบลปอแดง อําเภอ

ชนบท จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. 

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
  1,431 ลบ.ม. บดอัดแน่น

242 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
คําบอน หมู่ที่ 8 ตําบล
บัวเงิน - บ้านดงเรือง 
หมู่ที่ 5 ตําบลพังทุย 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 250 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

243 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 

ตําบลโนนสมบูรณ์ - 
ตําบลนางิ้ว อําเภอเขา

สวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น

297,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 1,500 ม. 

(บดอันแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,192 ลบ.ม.

244 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โคกใหญ่ หมู่ที่ 11 

ตําบลบัวเงิน - บ้านพัง
ทุย หมู่ที่ 1 ตําบลพัง
ทุย อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น

491,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 249 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

245 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านโพนงาม หมู่ที่
 4 ตําบลท่านางแนว 
อําเภอแวงน้อย - บ้าน
ป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 

ตําบลโนนทอง อําเภอ
แวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. 

หนา 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น

246 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนหัว
ช้าง หมู่ที่ 8 ตําบลโนน
สมบูรณ์ อําเภอเขา
สวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น - ตําบลกุด
หมากไฟ อําเภอหนอง
วัวซอ จังหวัดอุดรธานี

490,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 161 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 805  ตร.ม.

247 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านวังหิน(อ่างโสก

รัง) หมู่ที่ 7 ตําบล
สระแก้ว อําเภอเปือย
น้อย - ทางหลวงชนบท

 ขก 4038 จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 3.5 ม. ยาว 3,300 ม ถม
ดินบางช่วง ยาว 130 ม. สูง

เฉล่ีย 0.30 ม. ปริมาตร ดินถม
ไม่น้อยกว่า 160 ลบ. ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,840 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

248 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงพนังก้ันแม่น้ํา
ชีช่วงบ้านหนองหญ้า
ข้าวนก หมู่ที่ 3 ตําบล
หนองแวง อําเภอพระ
ยืน - บ้านหนองบัวดีหมี
 หมู่ที่ 7 ตําบลท่าพระ 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,820 ม. หนา
 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,818 ลบ.ม.

249 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย ขก ถ 

10045 แยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 

2039 - บ้านห้วยโจด 

หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยโจด 

อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 7 ม. ยาว 122 ม. ไหล่
ทางลูกรังข้างละ  0.30 ม. 

หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
 854 ตร.ม.

250 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดงเค็ง 
หมู่ที่ 5 ตําบลท่าศาลา 
อําเภอมัญจาคีรี - บ้าน
หัน หมู่ที่ 3 ตําบลพระ

บุ อําเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น

1,995,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 ม. ยาว 940 ม. หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

3,760 ตร.ม.

251 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต 

สาย ขก ถ 10069 

บ้านหนองบัวน้อย - 

บ้านกระนวน อําเภอ
ซําสูง จังหวัดขอนแก่น
(ช่วงบ้านโนน - บ้านคู)

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 303 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 1,818 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

252 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย ขก ถ 

10069 บ้านหนองบัว
น้อย - บ้านกระนวน 

อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก่น(ช่วงบ้านแห้ว
 - เขตเทศบาลตําบล

ซําสูง)

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 139 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 834 ตร.ม.

253 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสง

เปือย หมู่ที่ 12 ตําบล
บึงเนียม - บ้านหัวถนน
 หมู่ที่ 5 ตําบลพระลับ 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม  หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.

254 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
ดงเย็น หมู่ที่ 12 ตําบล
บัวใหญ่ อําเภอน้ําพอง
 - บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3
 ตําบลห้วยโจด อําเภอ

น้ําพอง  จังหวัด
ขอนแก่น

492,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมี พ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า  1,494 

ตร.ม.และตีเส้นผิว จราจร

255 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบึง

เนียม หมู่ที่ 1 ตําบลบึง
เนียม - ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 209 

(ขอนแก่น - เชียงยืน) 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม  หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

256 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
บัวใหญ่ หมู่ที่ 4 ตําบล
บัวใหญ่ อําเภอน้ําพอง
 - ทางหลวงชนบท ขก
 2039 ตําบลทรายมูล 

 อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

491,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 249 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

257 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบึงเรือ
ใหญ่ หมู่ที่ 10 - บ้าน
โคกสี หมู่ที่ 1 ตําบล
โคกสี - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 

2183 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 148 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. พร้อม

ลูกรังกลบไหล่ทาง

258 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหินกอง
 หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านโต้น
 อําเภอพระยืน - บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 2 

ตําบลโนนสมบูรณ์ 
อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. หนา 
0.15 ม. ปริมาตรผิวจราจร

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม.

259 การพัฒนาเมืองและชุมชน  ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โคกสง่า หมู่ที่ 6 ตําบล
ทราย มูล - บ้านศรีภูมิ
 หมู่ที่ 17  ตําบลบัว
ใหญ่ อําเภอน้ําพอง  

จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 250 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

260 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ไหล หมู่ที่ 7 ตําบลโคก
สี อําเภอเมือง - บ้าน

หม้อ หมู่ที่ 5 ตําบลคูคํา
 อําเภอซําสูง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 148 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. พร้อม

ลูกรังกลบไหล่ทาง

261 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองบัวบาน หมู่ที่ 5 

ตําบล ทรายมูล อําเภอ
น้ําพอง - ทางหลวง 
ชนบท ขก 2039 

ตําบลบัวใหญ่  อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

488,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 248 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

262 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านดอนยาง
 หมู่ที่ 11 ตําบลศิลา - 

เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.

263 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
ท่ามะเด่ือ หมู่ที่ 7 

ตําบลท่า กระเสริม - 

บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ 17 

ตําบลบัวใหญ่ อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

494,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 251 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,506 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

264 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านดอนยาง
 หมู่ที่16 ตําบลศิลา - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทาง
เล่ียง เมือง) อําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 215 ม. หนา 
0.15 ม.

265 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบโรงเรียน
โคกสูงประชาสรรพ์ 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 170  ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 850  ตร.ม.

266 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจาก
ทางหลวง 2297 - 

บ้านนาเสถียร หมู่ที่ 8 

ตําบลขามป้อม อําเภอ
เปือยน้อย จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 170  ม. หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย

กว่า 850  ตร.ม.

267 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจาก
บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 

ตําบลสระแก้ว - บ้าน
ห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ตําบล
วังม่วง อําเภอเปือย

น้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 170  ม. หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย

กว่า 850  ตร.ม.

268 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย ขก ถ 

10071 บ้านหนอง
หญ้าแพรก - บ้านโนน

ทัน อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 109 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทาง กว้างข้างละ 

1 ม.หรือมีพ้ืน ที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 872 ตร.ม. พร้อม

ลูกรังกลบไหล่ทาง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

269 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านพระคือ
 หมู่ที่ 16 ตําบลพระลับ

 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 209(

ขอนแก่น - เชียงยืน) 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 148 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. พร้อม

ลูกรังกลบไหล่ทาง

270 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจาก
บ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 

ตําบลวังม่วง - บ้านวัง
หิน หมู่ที่ 7 ตําบล

สระแก้ว อําเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6  ม. ยาว 140  ม. หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย

กว่า 840  ตร.ม.

271 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโนนพะยอมใต้ หมู่

ที่ 10 ตําบลโนน
พะยอม - ตําบลห้วยแก
 อําเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น

490,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,980 เมตร
 หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

 1,574 ลบ.ม. บดอัดแน่น

272 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3
 ตําบลบ้านแท่น - เขต
ตําบลปอแดง อําเภอ

ชนบท จังหวัดขอนแก่น

343,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,470 เมตร
 หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

 1,169 ลบ.ม. บดอัดแน่น

273 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
บัวใหญ่ หมู่ที่ 5 ตําบล
บัวใหญ่ - บ้านโนน
เชือก หมู่ที่ 7 ตําบล

บ้านขาม อําเภอน้ําพอง
 จังหวัดขอนแก่น

494,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 249 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,494 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

274 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
จากทางหลวง ชนบท
หมายเลข 3029 - 

บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 

ตําบลโนนพะยอม 

อําเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น

475,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,055 เมตร
 หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า

 1,325 ลบ.ม. บดอัดแน่น

275 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โนนเชือก หมู่ที่ 7 

ตําบลบ้าน ขาม - บ้าน
คอกคี หมู่ที่ 10 ตําบล
บัว ใหญ่ อําเภอน้ําพอง

 จังหวัดขอนแก่น

487,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 247 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,482 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

276 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนอง
เรือ  หมู่ที่ 7 ตําบลโจด
หนองแก - บ้านหัวคู 
หมู่ที่ 6 ตําบลโสกนก
เต็น อําเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840

 ตร.ม.

277 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข
 2 - บ้านโนนข่า หมู่ที่ 
5 ตําบลโนนข่า อําเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840

 ตร.ม.

278 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนทาง

หลวงชนบทหมายเลข 

2246 ถึง บ้านโนนข่า 
หมู่ที่ 5 ตําบลโนนข่า 
อําเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840

 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

279 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
วังชัย หมู่ที่ 2 ตําบลวัง
ชัย - บ้านโนนพยอม 

หมู่ที่ 5 ตําบลม่วง 
หวาน อําเภอน้ําพอง 

จังหวัดขอนแก่น

492,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

 กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

280 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง

ซองแมว หมู่ที่ 5 

ตําบลหนองมะเขือ - 

ทางหลวงชนบท 

หมายเลข 2246

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840

 ตร.ม.

281 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
นาคู หมู่ที่ 3 ตําบล

หนองกุง - บ้านคําจ่ัน 

หมู่ที่ 5 ตําบลบัวเงิน  

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 196 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 980 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

282 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
คําจ่ัน หมู่ที่ 5 ตําบลบัว
เงิน  - บ้านหัวบึง หมู่ที่

 11 ตําบลพังทุย 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 195 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 975 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

283 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
บัวน้อย หมู่ที่ 6 ตําบล
หนองตูม - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 

2183 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. พร้อม

ลูกรังกลบไหล่ทาง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

284 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ตูม หมู่ที่ 12 ตําบล
หนองตูม - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 

2183 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 888  ตร.ม. พร้อม

ลูกรังกลบไหล่ทาง

285 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
นาคู หมู่ที่ 3 ตําบล

หนองกุง - บ้านหนอง
บัวเงิน หมู่ที่ 8 ตําบล
พังทุย อําเภอน้ําพอง 

จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 194 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 970 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

286 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริเหล็กสายจาก บ้าน
หินฮาว หมู่ที่ 7 ตําบล
ขามป้อม - ทางหลวง
สาย 2297 อําเภอ
เปือยน้อย จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 170  ม. หนา
 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย

กว่า 850   ตร.ม.

287 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยก
ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 2233 - บ้าน
รัตนะ หมู่ที่ 2 ตําบล
โนนทอง อําเภอแวง
ใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 3 ม. ยาว 295 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม.

288 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
นาขาม หมู่ที่ 6 ตําบล
พังทุย อําเภอน้ําพอง -
 ถนนทางหลวงชนบท 

น้ําพองกระนวน (ขก 

2039)  จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 193 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 965 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

289 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ทุ่ม หมู่ที่ 8 ตําบลใหม่
นาเพียง - บ้านป่าแดง 
หมู่ที่ 5 ตําบลคอนฉิม 

อําเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.

290 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน

นาขาม หมู่ที่ 13 

ตําบลพังทุย - บ้านนา
เรือง หมู่ที่ 9 ตําบล

หนองกุง อําเภอน้ําพอง
 จังหวัดขอนแก่น

488,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

 กว้าง 5 ม. ยาว 192 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

291 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร บ้านรัตนะ หมู่ที่

 2 ตําบลโนนทอง - 
ตําบลทา่นางแนว 

อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 195 

ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 
1,700 ม. หรือมี ปริมาตรดิน
ถมรวมไม่น้อยกว่า 2,955 ลบ.

ม. บดอัดแน่น

292 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
นาเรือง หมู่ที่ 9 ตําบล
หนอง กุง - บ้านพังทุย
 หมู่ที่ 12 ตําบลพังทุย 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

485,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 191 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 955 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

293 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
ศรีฐาน หมู่ที่ 2 ตําบล

พังทุย - บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 10 ตําบล
บัว เงิน อําเภอน้ําพอง 

จังหวัดขอนแก่น

488,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 192 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

294 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านคุ้มโนนสะอาด หมู่
ที่ 12 ตําบลชนบท 

อําเภอชนบท - ตําบล
เมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่

 จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 1,850  ม. 

หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,471 ลบ.ม. บดอัดแน่น

295 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายทาง
หลวงชนบท 2039 

ตําบลพังทุย - แยกบ้าน
โคกสง่า หมู่ที่ 6 ตําบล
ทราย มูล อําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแก่น

483,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 กว้าง 5 ม. ยาว 190 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 950 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

296 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 

ตําบลโนนพะยอม - 

ตําบลชนบท อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

461,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 1,955  ม. 

หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,554 ลบ.ม. บดอัดแน่น

297 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองหว้า หมู่ที่ 13  

ตําบลทรายมูล - บ้าน
หนองนกเขียน หมู่ที่ 6
 ตําบลหนองกุง อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 193 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 965 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

298 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 
1 ตําบลกุดเพียขอม - 

ตําบลห้วยแก อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

475,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 1,960  ม. 

หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,558 ลบ.ม. บดอัดแน่น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

299 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านดอนข่า หมู่ที่ 7 

อําเภอชนบท - ตําบล
เมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่

 จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 1,840  ม. 

หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,463 ลบ.ม. บดอัดแน่น

300 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โนนดินแดง หมู่ที่ 7 

ตําบลบัว เงิน - บ้าน
พังทุย หมู่ที่ 1 ตําบล
พังทุย อําเภอน้ําพอง 

จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 247 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,482 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

301 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 
5 ตําบลปอแดง อําเภอ
ชนบท - ตําบลหนอง

แวงนางเป้า อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 1,750   ม. 

หรือปริมาตรลูรังไม่น้อยกว่า 
1,391  ลบ.ม. บดอัดแน่น

302 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย ทาง
หลวงชนบทบ้านขาม-

น้ําพอง-แยก บ้าน
หนองหว้า หมู่ที่ 13 

ตําบลทราย มูล อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

481,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 160 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

303 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองแวงน้อย 

หมู่ที่ 4 ตําบลปอแดง 
อําเภอชนบท - ตําบล
หนองแวงนางเป้า 
อําเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 1,750   ม. 

หรือปริมาตรลูรังไม่น้อยกว่า 
1,391  ลบ.ม. บดอัดแน่น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

304 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 

ตําบลปอแดง อําเภอ
ชนบท - ตําบลหนอง

แวงนางเป้า อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 1,750   ม. 

หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,391  ลบ.ม. บดอัดแน่น

305 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
ผือ หมู่ที่ 1 ตําบลพระ
ลับ - เชื่อมทางหลวง 
ขก ถ 1-0071 -ตําบล
เมืองเก่า อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น

3,244,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 6,400 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

306 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองเต่าน้อย หมู่
ที่ 7 ตําบลโนนพะยอม
 - เขตตําบลวังแสง 
อําเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น

478,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมกีารคมนาคมท่ี
สะดวก และปลอดภัย

กว้าง 5  ม. ยาว 1,850   ม. 

หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,471  ลบ.ม. บดอัดแน่น

307 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 

ตําบลห้วยแก - ตําบล
วังแสง อําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 1,950   ม. 

หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,551  ลบ.ม. บดอัดแน่น

308 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโซ่ง หมู่ที่ 1 ตําบล
ห้วยแก - เขตตําบลวัง
แสง อําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น

405,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4  ม. ยาว 2,000   ม. 

หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,290  ลบ.ม. บดอัดแน่น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

309 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายทาง
หลวงหมายเลข 201 - 

แยก บ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 7 ตําบลหนอง 

เขียด - ตําบลวังหินลาด
 อําเภอชุมแพ  จังหวัด

ขอนแก่น

5,822,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,600 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

310 การพัฒนาเมืองและชุมชน  ปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลาดยางแบบผิว 
เรียบ สายบ้านหนองคู
 หมู่ที่ 7 ตําบล ในเมือง

 - ตําบลเขาน้อย 

อําเภอเวียง เก่า 
จังหวัดขอนแก่น

483,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 480 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 2,880 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

311 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเมือง
ทอง หมู่ที่ 7 ตําบลแวง
ใหญ่ อําเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข

 2199

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.

312 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองคู หมู่ที่ 7 - บ้าน
หนอง คอง หมู่ที่ 11 

ตําบลในเมือง - ตําบล 

เขาน้อย อําเภอเวียง
เก่า  จังหวัดขอนแก่น

484,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,600 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

313 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
โพธ์ิ หมู่ที่ 11 ตําบล

ใหม่นาเพียง อําเภอแวง
ใหญ่ - บ้านโสกกระหน

วน หมู่ที่ 4 ตําบล
ก้านเหลือง อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

314 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่าแดง
 หมู่ที่ 5 ตําบลคอนฉิม

 อําเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข

 2199

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม.

315 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โพธ์ิ หมู่ที่ 3 ตําบลใน
เมือง  - ตําบลเมืองเก่า
พัฒนา อําเภอเวียงเก่า

 จังหวัดขอนแก่น

484,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 209 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,045 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

316 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากถนน
ไร่วรรณศรี บ้านหนองดู่
 ม.12 - วัดถ้ําผาเก้ิง 
ตําบลในเมือง - ตําบล
เมืองเก่าพัฒนา อําเภอ

เวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น

484,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 186  เมตร 
ไม่มีไหล่ทางหรือมีพ้ืนที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,116 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

317 การพัฒนาเมืองและชุมชน  ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หินร่อง หมู่ที่ 9 ตําบล
เมืองเก่า พัฒนา - 

ตําบลในเมือง อําเภอ
เวียงเก่า จังหวัด

ขอนแก่น

484,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย 

 

 กว้าง 5 ม. ยาว 209 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,045 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

318 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
หิน หมู่ที่ 8 ตําบลศิลา
 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทาง
เล่ียง เมือง) อําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

319 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้าน

หนองดู่ ม.12 - 

อุทยานแห่งชาติภูเวียง
 ตําบลในเมือง - ตําบล
เมืองเก่าพัฒนา อําเภอ

เวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 199  เมตร 
ไม่มีไหล่ทางหรือมีพ้ืนที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,194 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

320 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านทา่แก 

หมู่ที่ 6 ตําบลศิลา - 
ตําบลโคกสี อําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก่น

216,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 3.5 ม. ยาว 110 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 385 ตร.ม.

321 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านศิลา 
หมู่ที่ 1 ตําบลศิลา - 
ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 230 (ทาง
เล่ียงเมือง) อําเภอเมือง

 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.

322 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
แห้ว หมู่ที่ 3 ตําบลวัง
สวาบ - ทางหลวง

หมายเลข 12 อําเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

1,000,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 8  ม. ยาว 206  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 1,648 ตร.ม.

323 การพัฒนาเมืองและชุมชน  ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 2 

ตําบลเขา น้อย - ตําบล
ในเมือง (เส้นหินเหล็ก
ไฟ) อําเภอเวียงเก่า 
จังหวัดขอนแก่น

484,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 209 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,045 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

324 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายจาก
บ้านหัวภู หมู่ที่ 3 

ตําบลกุดธาตุ อําเภอ
หนองนาคํา - ตําบลสี
ชมพู อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

483,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 205 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพ้ืนที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,640 ตร.
ม.

325 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วย
ม่วง หมู่ที่ 3 ตําบล
ห้วยม่วง อําเภอภูผา
ม่าน - ตําบลนาหนอง
ทุ่ม อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6  ม. ยาว 136  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 816  ตร.ม.

326 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
นาตาด หมู่ที่ 6 - บ้าน
โพนงาม หมู่ที่ 7 ตําบล
เขาน้อย - ตําบลเมือง
เก่า พัฒนา (เส้นทาง

หนองหมี่)  อําเภอเวียง
เก่า จังหวัดขอนแก่น

484,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 209 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,045 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

327 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
คอม หมู่ที่ 1 ตําบล

โนนคอม - ตําบลภูผา
ม่าน อําเภอภูผาม่าน 

จังหวดัขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6  ม. ยาว 136  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 816  ตร.ม.

328 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10019 สาย บ้านโคก
สหกรณ์ -  บ้านนาหว้า
 หมู่ที่ 1 ตําบลนาหว้า 
อําเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 279  เมตร 
ไม่มีไหล่ทางหรือมีพ้ืนที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,674 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

329 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่า
กล้วย หมู่ที่ 6 ตําบล
โนนคอม - บ้านสว่าง
โนนสูง หมู่ที่ 3 ตําบลภู
ผาม่าน อําเภอภูผาม่าน

 จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6  ม. ยาว 138  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 828  ตร.ม.

330 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 

ตําบลเขาน้อย 

(เส้นทางฝาย ใหญ่) - 
ตําบลเมืองเก่าพัฒนา 
อําเภอเวียงเก่า จังหวัด

ขอนแก่น

483,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 227 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต 

908 ตร.ม.

331 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซําเปิบ
 หมู่ที่ 6 ตําบลนาฝาย -

 ตําบลวังสวาบ อําเภอ
ภูผาม่าน จังหวัด

ขอนแก่น

496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 815  ตร.ม.

332 การพัฒนาเมืองและชุมชน  ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย จาก

ทางหลวงภูเวียงพัทยา 
2 - แยก บ้านถ้ําแข้ 

หมู่ที่ 8 ตําบลสงเปือย 

 อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต 

875 ตร.ม.

333 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังใหม่
 หมู่ที่ 6 ตําบลวังสวาบ

 - แหล่งท่องเท่ียว
น้ําตกตาดฟ้า อําเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 815  ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

334 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนตา
เหล็ก หมู่ที่ 10 ตําบล
วังสวาบ - บ้านสอง
คอน หมู่ที่3 ตําบลนา
ฝาย อําเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6  ม. ยาว 218  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 1,308 ตร.ม.

335 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย จาก

ทางหลวง 2038 ตําบล
ภูเวียง -  แยกบ้านอ่าง
ศิลา หมู่ที่ 6 ตําบลสง
เปือย  อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต 

875 ตร.ม.

336 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสว่าง
โนนสูง หมู่ที่ 3 ตําบลภู
ผาม่าน อําเภอภูผาม่าน
 - ตําบลนาหนองทุ่ม 

อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6  ม. ยาว 136  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม.

337 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาน้ํา
ซํา หมู่ที่ 5 ตําบลภูผา
ม่าน - ตําบลห้วยม่วง 

อําเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น

1,500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6  ม. ยาว 136  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม.

338 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน
โนนพัฒนา ม.3 ตําบล
หนองกุงเซิน - บ้าน
ห้วยซัน ม.3 ตําบลนา
หว้า อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

373,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 216  เมตร 
ไม่มีไหล่ทางหรือมีพ้ืนที่ลาดยาง
ไม่นอ้ยกว่า 1,296 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

339 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวัง

สวาบ หมู่ที่ 1 ตําบลวัง
สวาบ อําเภอภูผาม่าน -

 ตําบลนาฝาย อําเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6  ม. ยาว 136  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม.

340 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 

ตําบลโนนสะอาด 

อําเภอหนองเรือ - 

ตําบลหนองเสาเล้า 
อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น

490,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพ้ืนที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,736 ตร.
ม.

341 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้าน
น้ําเซิน ม.9 ตําบล
หนองกุงเซิน - บ้าน
โป่งแดง ม.10 ตําบล
กุดขอนแก่น -  อําเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

481,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 191  เมตร 
ไม่มีไหล่ทางหรือมีพ้ืนที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,146 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

342 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านฝายตา
สวน หมู่ที่ 8 ตําบลวัง
สวาบ - ตําบลนาฝาย 

อําเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.

343 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ข้าง

โรงเรียนภูผาม่าน) 

บ้านนาน้ําซํา หมู่ที่ 5 

ตําบลภูผาม่าน - 

เทศบาลตําบลภูผาม่าน
 อําเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6  ม. ยาว 405  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 2,430 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

344 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 7 

ตําบลโนนสะอาด 

อําเภอหนองเรือ - 

ตําบลนาชุมแสง 
จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพ้ืนที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,736 ตร.
ม.

345 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 4 ตําบล
ห้วยม่วง อําเภอภูผา
ม่าน - ตําบลนาหนอง
ทุ่ม อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น

300,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 6  ม. ยาว  46 

 ม. หนา 0.15 ม.  ช่วงที่ 2 

กว้าง 6 ม. ยาว  34 ม. หนา 
0.15 ม.หรือ พ้ืนที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 480 ตร.ม.

346 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายทาง
หลวง 4021 - แยกบ้าน

 นาเพียง หมู่ที่ 6 

ตําบลหนองกุงธนสาร 
อําเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 285 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

347 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
นกทา หมู่ที่ 7 ตําบล
โนนคอม อําเภอภูผา
ม่าน - ตําบลนาหนอง
ทุ่ม อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.

348 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาฝาย
เหนือ หมู่ที่ 5 ตําบลนา
ฝาย - ตําบลวังสวาบ 

อําเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 166  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

349 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังใหม่
 หมู่ที่ 6 ตําบลวังสวาบ
 - ทางหลวงหมายเลข 

12 อําเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น

992,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.

350 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 6 

ตําบลนาชุมแสง 
อําเภอภูเวียง - ตําบล
โนนสะอาด อําเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น

492,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพ้ืนที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,736 ตร.
ม.

351 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากทาง
หลวง 2038 ตําบลเมือง
เก่าพัฒนา - อุทยาน
แห่งชาติภูเวียง ตําบล
ในเมือง อําเภอเวียงเก่า

 จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 278  เมตร 
ไม่มีไหล่ทางหรือมีพ้ืนที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,668 ตร.ม.และตี

เส้นผิว จราจร

352 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังใหม่
 หมู่ที่ 6 ตําบลวังสวาบ

 - แหล่งท่องเท่ียว
น้ําตกตาดใหญ่ อําเภอ

ภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น

496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.

353 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล จากบ้าน
หนองขาม ม.1, บ้าน

โพธิ์ ม.3  ตําบลในเมือง
 - บ้านหินร่อง ม.9 

ตําบลเมืองเก่า อําเภอ
เวียงเก่า จังหวัด

ขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 185  เมตร 
ไม่มีไหล่ทางหรือมีพ้ืนที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

354 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยซ้อ
 หมู่ที่ 9 ตําบลห้วยม่วง

 - ตําบลภูผาม่าน 

อําเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.

355 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วย

เตย หมู่ที่ 7 ตําบลห้วย
ม่วง - ตําบลภูผาม่าน 

อําเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.

356 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซําภู

ทองใต้ หมู่ที่ 2 ตําบลภู
ผาม่าน - ตําบลห้วย
ม่วง อําเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.

357 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านทรัพย์
สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตําบล
ห้วยม่วง - ตําบลภูผา
ม่าน จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.

358 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยถ้ํา
เต่า หมู่ที่ 8 ตําบลภูผา
ม่าน - บ้านวังเจริญ 

หมู่ที่ 2 ตําบลห้วยม่วง 
อําเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 163  ม. หนา
 0.15 ม.  หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.

359 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านศิลา 
หมู่ที่ 18 ตําบลศิลา - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทาง

เล่ียงเมือง) อําเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

360 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยชัน
 หมู่ที่ 4 ตําบลศิลา - 

ทางหลวงชนบท
หมายเลข ขก 1027 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 3.5 ม. ยาว 252 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 882  ตร.ม.

361 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

สายจากทาง หลวง 
4021 ตําบลภูเวียง  - 
แยกบ้าน  โนนคูณ หมู่
ที่ 11 ตําบลหนองกุง
ธนสาร  อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

 กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต 

875 ตร.ม.

362 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

สายจากทาง หลวง 
4021 ตําบลสงเปือย - 

แยกบ้าน โคกไม้งาม 

หมู่ที่7 ตําบลหนองกุง
ธนสาร อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต 

2,800 ตร.ม.

363 การพัฒนาเมืองและชุมชน  ก่อสร้างถนนคอนกรีต
 สายจากทาง หลวง 
4021 ตําบลภูเวียง - 
แยกบ้าน หนองกุง

ธนสาร หมู่ที่ 12 ตําบล
หนอง กุงธนสาร 

อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต 

2,800 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

364 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
นาคํา หมู่ที่ 8 ตําบล

เมืองเก่าพัฒนา อําเภอ
เวียงเก่า - ทางหลวง

หมายเลข 2038 ตําบล
ภูเวียง อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 850 

ตร.ม.

365 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย 

บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 

ตําบลโนนทอง - บ้าน
ร่องสมอ หมู่ที่ 10 

ตําบลโนนทัน อําเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น

497,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.

366 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย 

บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 -

 บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5
 ตําบลบ้านกง - ทาง
หลวง ชนบท 2079 

ตําบลหนองเรือ อําเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น

496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 343 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,715 ตร.ม.

367 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 

ตําบลบ้านขาม - 

ตําบลบัวใหญ่ อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

492,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.

ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

368 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย 

บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 

ตําบลทุ่งชมพู - ตําบล
หว้าทอง อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 285 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม.

369 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างท่อระบายนํ้า 
พร้อมบ่อพัก และ เท
คอนกรีตหลังท่อ บ้าน
ดอนบม หมู่ที่ 7 ตําบล
เมืองเก่า - ตําบลใน
เมือง  อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

1,787,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

ท่อ คสล.(มอก.ชั้น 3)  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.

จํานวน 656 ท่อน พร้อมบ่อ
พักและฝา คสล. จํานวน 74 

บ่อ เทคอน กรีตหลังท่อ กว้าง 
1 ม. ยาว 656 ม. หนา 0.15 ม.

370 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จาก

ถนนลาดยางวัดถ้ําผา
เก้ิง เชื่อม อุทธยาน
แห่งชาติ (เส้นหนองขี้
เห็น) ตําบลในเมือง 

อําเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น

490,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 189 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,134 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

371 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 1 - 

อุทธยาน แห่งชาติภู
เวียง ตําบลในเมือง 

อําเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น

492,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 331 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,655 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

372 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้าน
โนนสูง หมู่ที่ 14 ตําบล
ในเมือง - บ้านโนน
สว่าง หมู่ที่10 ตําบล
เขาน้อย อําเภอเวียง
เก่า จังหวัดขอนแก่น

390,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 221 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,326 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

373 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ทางหลวง
 2038 ตําบลเมืองเก่า
พัฒนา - บ้านโนน

สะอาด หมู่ที่9 ตําบลใน
เมือง อําเภอเวียงเก่า 

จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

 

 กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

374 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 

ตําบล ขนวน - บ้าน
หนองหอย หมู่ที่ 7 

ตําบลบ้านโคก อําเภอ
หนองนาคํา จังหวัด
ขอนแก่น เชื่อมต่อ

ถนนลาดยางสาย 2133

1,000,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 360 ม. ไม่มี
ไหล่ทางและตีเส้นจราจร หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

2,160 ตร.ม.

375 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน

หนองกุง หมู่ที่ 3 

ตําบลขนวน - เชื่อมต่อ
ถนนลาดยางสายบ้าน
ศาลาดิน หมู่ที่ 7 

ตําบลขนวนไปอําเภอภู
เวียง อําเภอหนองนาคํา

 จังหวัดขอนแก่น

1,000,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 360 ม. ไม่มี
ไหล่ทางและตีเส้นจราจรหรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,160

 ตร.ม.

376 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย ขก 

4021 ตําบลหนองกุง
ธนสาร  - แยกบ้าน
โสกห้าง ม.9 - บ้าน

โนนอุดม ม.6 ตําบลนา
หว้า อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

483,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 280  เมตร 
ไม่มีไหลทางหรือมีพ้ืนที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม. และตี

เส้นผิวจราจร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

377 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย ขก 

2147 ห้วยซันโสกห้าง -
 แยกบ้านโนนกระเดา 
ม.7 ตําบลนาหว้า 

อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 278  เมตร 
ไม่มีไหลทางหรือมีพ้ืนที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,668 ตร.ม. และตี

เส้นผิวจราจร

378 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านขามเปี้ย
 หมู่ที่ 5 (ข้างวัดปา่ 
ขามเปี้ย) ตําบลบ้าน

แฮด - บ้านหนองผักตบ
 หมู่ที่ 5 ตําบลโนน
สมบูรณ์ อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.

379 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้าน
โพนงาม หมู่ที่ 7 - 

บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 

(เส้นทางโนนทองหมี่)  
ตําบลเขาน้อย - ตําบล
เมืองเก่าพัฒนา อําเภอ

เวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

380 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังหว้า
 หมู่ที่ 8,11 ตําบลบ้าน
แฮด - บ้านโนนทัน 

หมู่ที่ 8 ตําบลโนน
สมบูรณ์ อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

381 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแฮด 

หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านแฮด
 - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5

 ตําบลหนองแซง 
อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.

382 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านขาม
เปี้ย หมู่ที่ 9 (คุ้มวัง

อุดม) ตําบลบ้านแฮด -

 ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.

383 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสว่าง
พัฒนา หมู่ที่ 4 ตําบล 

หนองแซง อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น -

 อําเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.

384 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
เก่ียว หมู่ที่ 3 ตําบล
โคกสําราญ - ทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข
 2 อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.

385 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านดง หมู่ที่
 6 ตําบลโคกสําราญ - 

บ้านแฮด หมู่ที่ 2 

ตําบลบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

386 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อม 

ระหว่างบ้านศรีประทุม
 หมู่ที่ 11 - บ้าน โคก
สว่าง หมู่ที่ 5 ตําบล
เขาน้อย อําเภอเวียง

เก่า - บ้านแดง หมู่ที่ 3
 ตําบลในเมือง อําเภอ

เวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต 

875 ตร.ม.

387 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านแฮด 

หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านแฮด
 - บ้านโนนพันชาติ หมู่
ที่ 10 ตําบลโคกสําราญ

 อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.

388 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนอง
มะเขือ หมู่ที่ 2 ตําบล
โคกสําราญ - บ้านแฮด
 หมู่ที่ 2   ตําบลบ้าน
แฮด อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.

389 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านป่าม่วง 

หมู่ที่ 9 ตําบลโคก
สําราญ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 

1309 อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.

390 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านขามเปี้ย
 หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านแฮด
 - ตําบลโนนสมบูรณ์ 

อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

400,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 134 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 670 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

391 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านศรี

สําราญ หมู่ที่ 7 ตําบล
โนนสมบูรณ์ - บ้านวัง
หว้า หมู่ที่ 8 ตําบล
บ้านแฮด อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น

312,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 104 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.

392 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนอง
โง้ง หมู่ที่ 3 ตําบลบ้าน
แฮด - บ้านดง หมู่ที่ 6 

ตําบลโคกสําราญ 

อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม.

393 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอลฟัลท์ติค
คอนกรีต สายบ้าน
หนองสิม หมู่ที่ 11 

ตําบลโจดหนองแก - 

บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 

ตําบลโสกนกเต็น 

อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

3,938,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 720 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพ้ืนที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,760 ตร.
ม.

394 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน

หนองบัวสันติสุข หมู่ที่ 
11 ตําบลโสกนกเต็น 

อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข 3018

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

395 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านหัน
ใหญ่ หมู่ที่ 6 ตําบล 

เมืองพล - บ้านหันน้อย
 หมู่ที่ 10 ตําบลหนอง
แวงโสกพระ อําเภอพล

 จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

396 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองเรือ หมู่ที่ 7 

ตําบลโจดหนองแก - 

บ้านหัวคู หมู่ที่ 6 ตําบล
โสกนกเต็น อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

397 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน

หญ้าคา หมู่ที่ 5 ตําบล
เมืองพล - บ้านเพ็ก
น้อย หมู่ที่ 5 ตําบล

โสกนกเต็น อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

398 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน

หนองซองแมว หมู่ที่ 5
 ตําบลหนองมะเขือ 

อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น  - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2246

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

399 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนเมือง หมู่ที่ 8 

ตําบลโนนข่า - บ้าน
หนองแวงโคตร หมู่ที่ 
13 ตําบลหนองแวง
โสกพระ อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

400 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน

หนองสําโรง หมู่ที่ 10  

ตําบลลอมคอม - บ้าน
โนนพริก หมู่ที่ 7 ตําบล
โคกสง่า อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
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งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

401 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านคึ
มชาด หมู่ที่ 1 ตําบลคึ
มชาด อําเภอหนอง

สองห้อง - เขตเทศบาล
เมืองเมืองพล อําเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

402 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจาก
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2246 - 

บ้านหนองแวงใน หมู่ที่
 9 ตําบลหนองมะเขือ 

อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

403 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจาก

บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7
 -  บ้านบูรณะ หมู่ที่ 8 

ตําบลหนองมะเขือ ถึง
ทางหลวงหมายเลข 

2246 อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

404 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองแวงใน หมู่ที่ 9 

ตําบลหนองมะเขือ - 

เขตตําบลโคกสง่า 
อําเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

405 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองสิม หมู่ที่ 11 

ตําบลโจดหนองแก 

อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น เชื่อมกับทาง
หลวงชนบทหมายเลข 

9002

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
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ผลผลิต

406 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านป่า
เป้า หมู่ที่ 2 ตําบลโสก
นกเต็น อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น เชื่อม
กับทางหลวงชนบท
หมายเลข 3018

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

407 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านขุมดิน หมู่ที่ 4 

ตําบลกุดเค้า อําเภอ
มัญจาคีรี - อําเภอ

ชนบท จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,756 ลบ.ม.

408 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังจาก
ทางหลวง ทช ขก 229

 - บ้านหลุบคา หมู่ที่ 6
 ตําบลกุดเค้า อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,756 ลบ.ม.

409 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
เขวา หมู่ที่ 9 ตําบลกุด
เค้า อําเภอมัญจาคีรี - 
ตําบลนาแพง อําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,756 ลบ.ม.

410 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านขุมดิน  หมู่ที่ 4,16 

 ตําบลกุดเค้า อําเภอ
มัญจาคีรี - ตําบลนา

แพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,756 ลบ.ม.

411 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
โนนสํานัก หมู่ที่ 5 

ตําบลหนองแปน - บ้าน
โนนพะยอม หมู่ที่ 10 

ตําบลสวนหม่อน 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,756 ลบ.ม.
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412 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 4 

ตําบลหนองแปน - 

ตําบลสวนหม่อน 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,756 ลบ.ม.

413 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
โนนแสนสุข หมู่ที่ 10 

ตําบลหนองแปน - ทช 

ขก 4008 อําเภอ
มญัจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,756 ลบ.ม.

414 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่
 8,13,16 ตําบลหนอง
แปน อําเภอมัญจาคีรี -

 ตําบลเมืองเพีย  

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,756 ลบ.ม.

415 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านหนองแปน หมู่ที่ 
9,12 ตําบลหนองแปน
 - ตําบลสวนหม่อน 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกวา่ 

1,756 ลบ.ม.

416 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
โนนแสนสุข หมู่ที่ 10 

ตําบลหนองแปน - 

ตําบลสวนหม่อน 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,756 ลบ.ม.

417 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 
1,11 ตําบลสวนหม่อน
 - ตําบลหนองแปน 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,756 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

418 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านห้วยหินเก้ิง หมู่ที่ 
11 ตําบลโพนเพ็ก - ทช

 ขก 4008 อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,756 ลบ.ม.

419 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 4 ตําบล
นางาม อําเภอมัญจาคีรี
 ถึงอําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,756 ลบ.ม.

420 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 

ตําบลหนองแปน - ทช.

 ขก 4008 อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,756 ลบ.ม.

421 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9,14 

ตําบลนาข่า - ตําบลคํา
แคน อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,756 ลบ.ม.

422 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านศิลา 
หมู่ที่ 1 ตําบลศิลา - 
บ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 

ตําบลสําราญ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.

423 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านหนองไห หมู่ที่ 

1,14 ตําบลหนองแปน
 - ตําบลสวนหม่อน 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,756 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

424 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
โนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 

ตําบลหนองแปน 

อําเภอมัญจาคีรี - 
ตําบลบ้านแฮด อําเภอ

บ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,756 ลบ.ม.

425 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านนาจานเหนือ หมู่ที่
 6 ตําบลหนองแปน - 

ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี  จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,756 ลบ.ม.

426 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
หิน หมู่ที่ 22 ตําบลศิลา

 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทาง

เล่ียงเมือง) อําเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.

427 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านนาจาน หมู่ที่ 11 

ตําบลหนองแปน 

อําเภอมัญจาคีรี - 
ตําบลพระบุ อําเภอ

พระยืน จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,756 ลบ.ม.

428 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านหนองหญ้าขาว
 หมู่ที่ 5 ตําบลท่านาง
แนว - บ้านหนอง

สะแบง หมู่ที่ 5 ตําบล
ละหานนา อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. 

หนา 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

429 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง

สองห้อง หมู่ที่ 1 

ตําบลนางาม - ตําบล
คําแคน อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หนา
 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่

น้อยกว่า 7,904  ลบ.ม.

430 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 

(ตรงข้ามโรงเรียน) 

ตําบลท่านางแนว - 
หนองบัวเลิง - บ้าน

หนองหญ้าขาว อําเภอ
แวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. 

หนา 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น

431 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหัวฝาย
 หมู่ที่ 4 ตําบลนาข่า 
อําเภอมัญจาคีรี - 

ตําบลนาแพง อําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หนา
 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่

น้อยกว่า 7,904  ลบ.ม.

432 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านคําคันโซ่ หมู่ที่ 6 

ตําบลคําแคน - ตําบล
นางาม อําเภอมัญจาคีรี

 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,210 ม. หนา
 0.15 ม. บดอัดแน่น หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,756 ลบ.ม.

433 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สาย บ้านโพน
เพ็ก หมู่ที่ 1 ตําบลโพน
เพ็ก - ตําบลนาข่า 
อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หนา
 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่

น้อยกว่า 7,904  ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

434 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
บัว หมู่ที่ 8 ตําบลนา

งาม อําเภอมัญจาคีรี - 
ตําบลนาแพง อําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หนา
 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่

น้อยกว่า 7,904  ลบ.ม.

435 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหิน

แตก หมู่ที่ 7 ตําบลนา
งาม อําเภอมัญจาคีรี - 
ตําบลนาแพง อําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หนา
 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่

น้อยกว่า 7,904  ลบ.ม.

436 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านป่าดู่ 

หมู่ที่ 8 ตําบลคําแคน -

 ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภยั 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หนา
 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่

น้อยกว่า 7,904  ลบ.ม.

437 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
ก้านเหลือง หมู่ที่ 2 

ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - ตําบลนา

แพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หนา
 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่

น้อยกว่า 7,904  ลบ.ม.

438 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโนน
สว่าง หมู่ที่ 7  ตําบล
โพนเพ็ก - ตําบลสวน
หม่อน อําเภอมัญจาคีรี

 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หนา
 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่

น้อยกว่า 7,904  ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

439 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านห้วย
หินเก้ิง หมู่ที่ 11 ตําบล
โพนเพ็ก อําเภอมัญจา
คีรี - อําเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หนา
 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่

น้อยกว่า 7,904  ลบ.ม.

440 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
บัวเย็น หมู่ที่ 11 ตําบล
นาข่า ถึงตําบลคําแคน

 อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หนา
 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่

น้อยกว่า 7,904  ลบ.ม.

441 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หัวบึง หมู่ที่ 3 ตําบล
บ้านฝาง ถึงบ้านเขื่อน 

หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านเหล่า
 อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม.หรือมีพ้ืนที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,736 ตร.
ม.

442 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
บึงสวาง หมู่ที่ 11 

ตําบลบ้านเหล่า - บ้าน
กระเด่ือง หมู่ที่ 9 

ตําบลป่ามะนาว 
อําเภอบ้านฝาง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 331 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,655

 ตร.ม.

443 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
เหล่า หมู่ที่ 3 ตําบล
บ้านเหล่า อําเภอบ้าน
ฝาง - บ้านหนองคู หมู่
ที่ 8 ตําบลบ้านหว้า 
อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม.หรือมีพ้ืนที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,736 ตร.
ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

444 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
ห้วยหว้า หมู่ที่ 6,8 

ตําบลโนนฆ้อง - บ้าน
โสกม่วง หมู่ที่ 5  

ตําบลหนองบัว อําเภอ
บ้านฝาง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 282 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,692

 ตร.ม.

445 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
สร้างแก้ว หมู่ที่ 1 

ตําบลโนนฆ้อง - บ้าน
ดอนหัน หมู่ที่ 6 ตําบล
บ้านฝาง อําเภอบ้าน
ฝาง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 282 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,692

 ตร.ม.

446 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โคกงาม หมู่ที่ 4 ตําบล
โคกงาม อําเภอบ้านฝาง
 - บ้านหนองผือ หมู่ที่ 

7 ตําบลบ้านผือ 

อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม.หรือมีพ้ืนที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,736 ตร.
ม.

447 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
บ้านโคกงาม หมู่ที่ 4 

ตําบลโคกงาม - 

บ้านบะยาว หมู่ที่ 6,9 

ตําบลหนองบัว อําเภอ
บ้านฝาง จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. ลาด
เอียง 1:2 ปริมาตรดินถมไม่

น้อยกว่า 3,085  ลบ.ม. บดอัด
แน่นและลงลูกรังตลอดสาย
หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 756  ลบ.ม. 

บดอัดแน่น

448 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10

 ตําบลหนองบัว-บ้าน
โคกใหญ่ หมู่ที่ 8,10 

ตําบลบ้านฝาง อําเภอ
บ้านฝาง จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,970 ม. ลาด
เอียง 1:2 หนา 0.15 ม. หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

2,361 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

449 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตําบล
ซํายาง เชื่อมตําบลนา
จาน อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม.

450 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร  สายบ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 9,14 - บ้าน

 หนองโจดหมู่ที่ 5 

ตําบลนาข่า - ตําบล 

โพนเพ็ก อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

348,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,003 ม. (บด
อัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถม

ไม่น้อยกว่า 3,009 ลบ.ม.

451 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 
17 - บ้านหนองไม้ตาย
 หมู่ที่ 6 ตําบลนาข่า - 
ตําบลกุดเค้า อําเภอมัญ
 จาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,693 ม. หนา
 0.15 ม.(บดอัดแน่น) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 

1,600 ลบ.ม.

452 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 

ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - อําเภอ โคก

โพธ์ิไชย จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,693 ม. หนา
 0.15 ม.(บดอัดแน่น) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 

1,600 ลบ.ม.

453 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองก้าน เหลือง
 หมู่ที่ 2 ตําบลนาข่า - 
บ้าน หนองบัว หมู่ที่ 8 

ตําบลนางาม อําเภอ 

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,693 ม. หนา
 0.15 ม.(บดอัดแน่น) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 

1,600 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

454 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่
 4 ตําบลบ้านใหม่ - 
เขตตําบลหนองแดง 
อําเภอสีชมพู จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,432 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,568 ลบ.ม.

455 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยก
ทางหลวงองค์การ
บริหารส่วน จังหวัด
ขอนแก่น สาย ขก ถ 

10050 (บ.หนองโน - 

บ.ทุ่งใหญ่) - บ้านคํามืด
 หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านฝาง

 อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางข้าง ละ 0.50

 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 875 ตร.ม.

456 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้าน
โคกสะอาด หมู่ที่ 10 

ตําบล ห้วยโจด - บ้าน
เวียงแก้ว หมู่ที่ 2  

ตําบลหนองกุงใหญ่ 
อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางข้าง ละ 0.30

 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 885 ตร.ม.

457 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย บ้าน
โสกเส้ียว หมู่ที่ 2 

ตําบลห้วยโจด - บ้าน
ผักหนาม หมู่ที่ 4 

ตําบลหนองกุง ใหญ่ 
อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางข้าง ละ 0.30

 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 875 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

458 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย บ้าน
ประชาชื่น หมู่ที่ 7 

ตําบลหนองโน - บ้าน
หนองโก หมู่ที่ 1 

ตําบลหนองโก อําเภอ
กระนวน จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางข้าง ละ 0.30

 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 876 ตร.ม.

459 การพัฒนาเมืองและชมุชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย แยก
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2039 

(กระนวน - ห้วยเม็ก) -

 บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 -

 บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 
3 ตําบลน้ําอ้อม อําเภอ

กระนวน จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางข้าง ละ 0.40

 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 870 ตร.ม.

460 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย แยก
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2039 

(กระนวน - ห้วยเม็ก) -

 บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 -

 บ้านหนองชา หมู่ที่ 6 

ตําบลน้ําอ้อม อําเภอ
กระนวน  จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางข้าง ละ 0.40

 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 875 ตร.ม.

461 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย บ้าน
หนองชา หมู่ที่ 6 - 

บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 

ตําบลน้ําอ้อม - บ้าน
ผักหนาม หมู่ที่ 4 

ตําบลหนองกุงใหญ่  
อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางข้าง ละ 0.40

 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 870 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

462 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย แยก
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2039 

(กระนวน - ห้วยเม็ก) -

 บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 
3 - บ้านตอกเก้ีย หมู่ที่

2 ตําบลน้ํา อ้อม 

อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางข้าง ละ 0.40

 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 870 ตร.ม.

463 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
ม่วง หมู่ที่ 12 ตําบล
ศิลา - ทาง หลวง

แผ่นดินหมายเลข 230 

(ทางเล่ียง เมือง) อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม.  หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 885  ตร.ม.

464 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
กุง หมู่ที่ 17 ตําบลศิลา
 - ถนนมิตรภาพ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

411,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 3.5 ม. ยาว 208 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 728  ตร.ม. ชนิด

ไม่มีไหล่ทาง

465 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
กุง หมู่ที่ 17 ตําบลศิลา
 - คลองส่งน้ําสายใหญ่
 - ทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข 230 (ทาง
เล่ียงเมือง) อําเภอเมือง

 จังหวัดขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 195 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.

466 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย บ้าน
หัน หมู่ที่ 1 ตําบลบ้าน
หัน อําเภอโนนศิลา - 

เขตตําบลป่าปอ 

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 8 ม. ยาว 106 ม. หนา 
0.15 ม.(ชนิดไม่มีไหล่ ทาง) 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต รวมไม่

น้อยกว่า 848 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

467 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย บ้าน
ห้วยแคน หมู่ที่ 4 

ตําบลบ้านหัน อําเภอ
โนนศิลา - เขตตําบล

หนองน้ําใส อําเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. หนา 
0.15 ม.(ชนิดไม่มีไหล่ ทาง) 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต รวมไม่

น้อยกว่า 865 ตร.ม.

468 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
กุง หมู่ที่ 17 (วัดป่า

เทพนิ มิตร) ตําบลศิลา
 - ถนนมิตรภาพ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่  คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.

469 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
กุง หมู่ที่ 17 - บ้านเต่า
นอ หมู่ที่ 7 ตําบลศิลา -

 ทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข 230 (ทาง
เล่ียงเมือง) อําเภอเมือง

 จังหวัดขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 4 ม. ยาว 222 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่  คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.

470 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
กุง หมู่ที่ 17 - ทาง

หลวงแผ่น ดินหมายเลข
 230 (ทางเล่ียงเมือง) 
อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น

416,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 4 ม. ยาว 185 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่  คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม.

471 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน โนน
ม่วง หมู่ที่ 3 ตําบลศิลา

 - ตําบล สําราญ 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. หนา
0.15ม.หรือมีพ้ืนที่คอน  กรีต

ไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

472 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ไฮ หมู่ที่ 8 ตําบลพระ

ลับ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 

230(ทาง เล่ียงเมือง
ขอนแก่น) อําเภอเมือง 

 จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 218 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่  คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.

473 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเต่านอ
 หมู่ที่ 7 (ฟาร์มเห็ด) 

ตําบล ศิลา - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 230 

(ทางเล่ียงเมือง
ขอนแก่น) อําเภอเมือง

 จังหวัดขอนแก่น

262,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 116 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่  คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 464 ตร.ม.

474 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านหินลาดทุ่ง โพธิ์ 
หมู่ที่ 8 ตําบลศรีสุข - 

บ้านบุ่งเม่น หมู่ที่ 2 

ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,233 ม. หนา
 0.10 ม. (เกล่ียเรียบ) หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 

1,161 ลบ.ม.

475 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านขม้ิน หมู่ที่ 4 

ตําบลสรีสุข - บ้านโสก
หาด หมู่ที่ 9 ตําบลวัง
เพ่ิม อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,800 ม. หนา
 0.10 ม. (เกล่ียเรียบ) หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 

1,176 ลบ.ม.

476 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านโคกม่วง  หมู่ที่ 10

 ตําบลศรีสุข - บ้าน
โสกหาด หมู่ที่ 9 ตําบล
วังเพ่ิม อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,800 ม. หนา
 0.10 ม. (เกล่ียเรียบ) หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 

1,176 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

477 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านขม้ิน หมู่ที่ 4 

ตําบลศรีสุข - บ้านบุ่ง
เม่น หมู่ที่ 2 ตําบลวัง
เพ่ิม อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,780 ม. หนา
 0.10 ม. (เกล่ียเรียบ) หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 

1,176 ลบ.ม.

478 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1
 ตําบลศรีสุข - บ้าน

โสกหาด หมู่ที่ 9 ตําบล
วังเพ่ิม อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,820 ม. หนา
 0.10 ม. (เกล่ียเรียบ) หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 

1,184 ลบ.ม.

479 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านห้วยทราย ขาว 
หมู่ที่ 7 ตําบลวังเพ่ิม - 

บ้านวังมน หมู่ที่ 2 

ตําบลสีชมพู อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,840 ม. หนา
 0.10 ม. (เกล่ียเรียบ) หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 

1,192 ลบ.ม.

480 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 4 

ตําบลวังเพ่ิม - บ้านนา
อุดม หมู่ที่ 4 ตําบลดง
ลาน อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,855 ม. หนา
 0.10 ม. (เกล่ียเรียบ) หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 

1,199 ลบ.ม.

481 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านโสกหาด  หมู่ที่ 9 

ตําบลวังเพ่ิม - บ้าน
โนนหัวนา หมู่ที่ 5 

ตําบลศรีสุข อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,265 ม. หนา
 0.10 ม. (เกล่ียเรียบ) หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 

1,177 ลบ.ม.

482 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านป่าน หมู่ที่ 8 

ตําบลสีชมพู - บ้าน
บริบูรณ์ หมู่ที่ 1 

ตําบลบริบูรรื อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,932 ม. หนา
 0.10 ม. (เกล่ียเรียบ) หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 

1,197 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

483 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย 

บ้านคอกคี หมู่ที่ 10 

ตําบลบัวใหญ่ - บ้าน
เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 

ตําบลบ้านขาม ตําบล
บัวใหญ่ อําเภอน้ําพอง 

จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 185 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.

ม.

484 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงเสริมผิวลาด
ยางแบบผิวเรียบ สาย
จากทางหลวง 2133 - 

แยกบ้าน หนองแวง 
หมู่ที่ 8 ตําบลกุดธาตุ - 

 ตําบลบ้านโคก อําเภอ
หนองนาคํา  จังหวัด

ขอนแก่น

279,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.

485 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้าน ห้วย
แล้ง หมู่ที่ 14 ตําบลคํา
แคน - บ้าน หนองสอง
ห้อง หมู่ที่ 1 ตําบลนา
งาม อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 859 ม. (บด
อัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.

486 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้าน กุด
ขอนแก่น หมู่ที่ 9 - 

บ้านหนองขาม หมู่ที่ 
10 ตําบลคําแคน - 

ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,003 ม. (บด
อัดแน่น)หรือมีปริมาตร ดินถม

ไม่น้อยกว่า 3,009 ลบ.ม.
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งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
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487 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านศิลา 
หมู่ที่ 28 ตําบลศิลา - 
ทาง หลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 ทาง
เล่ียง เมือง) อําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก่น

299,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 131 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 524 ตร.ม.

488 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
ม่วง หมู่ที่ 19 ตําบล
ศิลา - ตําบลบ้านเป็ด 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 885 ตร.ม.

489 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 1
 ตําบลเปือยน้อย - 

ทางหลวง ชนบท ขก 

4038 อําเภอเปือยน้อย
 จังหวัดขอนแก่น

300,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,930 ม. ลง
ลูกรังหนา 0.15 ม. หรือ มี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,215 ลบ.ม.บดอัดแน่น

490 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านหัวขัว หมู่ที่ 1
 ตําบลเปือยน้อย - 

บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 

ตําบลสระแก้ว  อําเภอ
เปือยน้อย จังหวัด

ขอนแก่น

370,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,400 ม. ลง
ลูกรังหนา 0.15 ม. หรือ มี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,500 ลบ.ม.บดอัดแน่น

491 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ เคพซีล 

สายบ้านจอมบึง หมู่ที่ 
10 ตําบลสีชมพู - 

ตําบลบริบูรณ์ อําเภอ
สีมชมพู จังหวัด

ขอนแก่น

1,000,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 437 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,496 ตร.

ม.

492 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ เคพซีล 

สายบ้านวังทอง หมู่ที่ 
11 ตําบลวังเพ่ิม - 

ตําบลดงลาน อําเภอ
สีมชมพู จังหวัด

ขอนแก่น

1,000,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 436 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,488 ตร.

ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

493 การพัฒนาเมืองและชุมชน บูรณะถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบเคพซีล 

สายบ้านหินลาดทุ่งโพธิ์
 หมู่ที่ 8  ตําบลศรีสุข -

 บ้านบุ่งเม่น หมู่ที่ 2 

ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

1,000,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 384 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,072 ตร.

ม.

494 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 

ตําบลบ้านโต้น - บ้าน
หนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่

 3 ตําบลหนองแวง 
อําเภอพระยืน จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,125 ม. หนา
 0.15 ม. ปริมาตรลูก รังไม่

น้อยกว่า1,689 ลบ.ม.

495 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านดงกลาง หมู่ที่ 7 

ตําบลบ้านโต้น - บ้าน
หนองแวง หมู่ที่1 

ตําบลหนองแวง 
อําเภอพระยืน  จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,125 ม. หนา
 0.15 ม. ปริมาตรลูก รังไม่

น้อยกว่า1,689 ลบ.ม.

496 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโนนบ่อ  หมู่ที่ 4 

ตําบลพระยืน อําเภอ
พระยืน - บ้านดอนเงิน
 หมู่ที่ 13 ตําบลบ้าน
หว้า อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,182 ม. หนา
 0.15 ม. ปริมาตรลูก รังไม่

น้อยกว่า 910 ลบ.ม.

497 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 1 ตําบล
หนองแวง - บ้านโจด
ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตําบล

บ้านโต้น อําเภอพระยืน
 จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 227 ม. หนา 
0.15 ม. ปริมาตรลูก รังไม่น้อย

กว่า 908 ลบ.ม.
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498 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายแยกถนน โคลัมโบ
 - บ้านหนองหลุบ หมู่ที่

 7 ตําบลแดงใหญ่ 
อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว1,100

 ม.หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) 

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,900

 ม. หนา 0.10 ม.(บดอัดแน่น) 

ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม.

499 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายแยกทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข 12 -

 บ้านป่าชาด หมู่ที่ 5 

ตําบลแดงใหญ่ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

494,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,975 ม. หนา
 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง
 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,547 ลบ.ม.

500 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านแดงใหญ่  หมู่
ที่ 2 ตําบลแดงใหญ่ - 
ตําบลบ้านทุ่ม อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,400

 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น)

 ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. หนา  0.10 ม.(บด
อัดแน่น) ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. 

ยาว 600 ม. ลาดเอียง 1:2 

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย 

กว่า 1,560 ลบ.ม.

501 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านม่วง หมู่ที่ 11 

ตําบลบ้านทุ่ม - 

ถนนลาดยาง (สายบ้าน
ม่วง - บ้านกุดนางทุย) 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

465,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. หนา
 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง
 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,456 ลบ.ม.

502 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านหนองปิง หมู่ที่
 10,18 ตําบลสาวะถี -
 ถนนลาด ยาง (สาย
บ้านงิ้ว - บ้านโนนรัง) 
อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น

238,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. หนา
 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง
 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 744 ลบ.ม.
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503 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 8

 ตําบลสาวะถี - 
ถนนลาดยาง (สาย ขก
 ถ 10068 บ้านสาวะถี
 - บ้าน งิ้ว) อําเภอเมือง

 จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 2,600

 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น)

 ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 400 

ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) 

ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย กว่า 1,560 ลบ.ม.

504 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายแยกถนนลาด ยาง 

(สายบ้านงิ้ว - บ้าน
หนองกอย) - บ้านงิ้ว 
หมู่ที่ 19 ตําบลสาวะถี 
อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 2,150

 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น)

 ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 850 

ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) 

ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย กว่า 1,560 ลบ.ม.

505 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านหนองกอย 

หมู่ที่ 3,9 ตําบลแดง
ใหญ่ - ตําบล บ้านทุ่ม 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,980 ม. หนา
 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง
 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,549 ลบ.ม.

506 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 4
 ตําบลสาวะถี อําเภอ
เมือง  - บ้านโคกใหญ่ 
หมู่ที่ 8,10 ตําบลบ้าน 

ฝาง อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,050

 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น)

 ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 
1,875 ม. หนา 0.10 ม. (บด
อัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 

1,521 ลบ.ม.

507 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายแยกถนนคอน กรีต
เสริมเหล็ก (สายบ้าน
โนนกู่ - บ้าน ป่าหวาย
นั่ง) - บ้านหินขาว หมู่ที่

 15 ตําบลสาวะถี 
อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น

481,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. หนา
 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง
 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,508 ลบ.ม.
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508 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 

16 ตําบลสาวะถี 
อําเภอเมือง - ตําบลป่า
หวายนั่ง อําเภอบ้าน
ฝาง จังหวัดขอนแก่น

481,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. หนา
 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง
 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,508 ลบ.ม.

509 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายแยกถนนลาด ยาง
(สาย ขก ถ 2126 บ้าน
ลาดนาเพียง - บ้าน
หนองเซีงซุย) - บ้าน
เพ้ียฟาน หมู่ที่ 13 

ตําบลสาวะถี อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

465,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,400

 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น)

 ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 
1,400 ม. หนา 0.10 ม. (บด
อัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 

1,456 ลบ.ม.

510 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง  
สายบ้านเหล่าเกวียนหัก
 หมู่ที่ 5 ตําบล บ้านทุ่ม
 - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 

ตําบล บ้านหว้า อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 400 

ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) 

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 400 

ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) 

ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 1,150

 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น)

 ช่วงที่ 4 กว้าง 5 ม. ยาว 
1,050 ม. หนา 0.10 ม. (บด
อัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 

1,560 ลบ.ม.

511 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านแดงน้อย หมู่ที่
 6,16 ตําบลบ้านทุ่ม 

อําเภอเมือง - ตําบล
บ้านฝาง อําเภอบ้าน
ฝาง จังหวัดขอนแก่น

313,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 625 

ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) 

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 840 

ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) 

ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 425 

ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) 

ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย กว่า 982 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

512 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านทุ่ม  หมู่ที่ 3 

ตําบลบ้านทุ่ม - ตําบล
บ้านหว้า อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น

481,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. หนา
 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง
 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,508 ลบ.ม.

513 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านม่วง  หมู่ที่ 13

 ตําบลบ้านทุ่ม - ตําบล
สาวะถี อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 2,350

 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น)

 ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 650 

ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) 

ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย กว่า 1,560 ลบ.ม.

514 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านกุดนางทุย หมู่
ที่ 9 ตําบลบ้านทุ่ม - 

ตําบลสาวะถี อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

404,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 950 

ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) 

ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 1,000

 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น)

 ช่วงที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 800 

ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) 

ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย กว่า 1,155 ลบ.ม.

515 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านหนองกุง หมู่ที่
 8,18 ตําบลบ้านทุ่ม - 

ตําบล สาวะถี อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

448,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 900 

ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) 

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 900 

ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) 

ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 900 

ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) 

ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย กว่า 1,404 ลบ.ม.

516 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 
6,7 ตําบลสาวะถี - 
ตําบลบ้านทุ่ม อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,150

 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น)

 ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 
1,850 ม. หนา 0.10 ม. (บด
อัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 

1,560 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

517 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 9 

ตําบลสาวะถี - ตําบล
แดงใหญ่ อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น

465,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. หนา
 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาด

เอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,456 ลบ.ม.

518 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 12 

ตําบลบ้านทุ่ม - ทาง
หลวง ชนบท (สาย

บ้านทุ่ม - บ้านสําราญ)

 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

465,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. หนา
 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาด

เอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,456 ลบ.ม.

519 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านม่วง หมู่ที่ 15 

ตําบลบ้านทุ่ม - บ้าน
หนองตา ไก้ หมู่ที่ 1,17

 ตําบลสาวะถี อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

415,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หนา
 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาด

เอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,300 ลบ.ม.

520 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านโนนกู่ หมู่ที่ 
5,24 ตําบลสาวะถี - 
ทางหลวง ชนบท

หมายเลข 2009 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

475,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,300

 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น)

 ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 600 

ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) 

ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 1,200

 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น)

 ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย กว่า 1,492 ลบ.ม.

521 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านโนนสวรรค์ 
หมู่ที่ 6 ตําบลแดงใหญ่
 - ทางหลวงแผ่น ดิน
หมายเลข 230 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

481,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. หนา
 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง
 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,508 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

522 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่
 1 ตําบลแดงใหญ่ - 
ถนนโคลัมโบ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 8,000

 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น)

 ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 
1,560 ม. หนา 0.10 ม. (บด
อัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 

1,560 ลบ.ม.

523 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 

12 ตําบลสาวะถี - 
ถนนลาดยาง (สายบ้าน

งิ้ว - บ้านโนนรัง) 
อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น

481,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,900 ม. หนา
 0.10 ม.(บดอัดแน่น) ลาดเอียง
 1:2 หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,508 ลบ.ม.

524 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 

23 ตําบลสาวะถี 
อําเภอเมือง - ตําบลป่า
หวายนั่ง อําเภอบ้าน
ฝาง จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 900 

ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) 

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 1,450

 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น)

 ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 650 

ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) 

ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย กว่า 1,560 ลบ.ม.

525 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนราศรี  หมู่ที่ 18  

(คุ้มเก้าบาท) - บ้าน
ผักแว่นดํา หมู่ที่ 16 

ตําบลหนองโก - บ้าน
ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 

ตําบลดูนสาด อําเภอ
กระนวน จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 177 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 885 ตร.
ม. ไม่มีไหล่ทาง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

526 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส 

4039 แยกทางหลวง
ชนบท - บ้านภูถ้ําเม่น 

หมู่ที่ 9 ตําบลดูนสาด -

 วัดป่าภูน้ํารินวนาราม 

อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้าง

ละ 0.30 ม. หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.

527 การพัฒนาเมอืงและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
โนนราศรี หมู่ที่ 18 

(เขต เทศบาลเมือง
กระนวน) - บ้านคําไฮ 

 หมู่ที่ 3 ตําบลหนองโก
 - บ้านทรัพย์สม บูรณ์ 
หมู่ที่ 5 ตําบลดูนสาด  

อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 880 ตร.
ม. ไม่มไีหล่ทาง

528 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน

ใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 19 

(เขต เทศบาลเมือง
กระนวน) - บ้าน
ผักหนาม หมู่ที่ 4 

ตําบลหนองกุงใหญ่  
อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 880 ตร.
ม. ไม่มีไหล่ทาง

529 การพัฒนาเมืองและชมุชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านโสกใหญ่ หมู่ที่
 5 - บ้านโนนคูณ หมู่ที่
 6  ตําบลบ้านโคก - 

บ้านซับบอน หมู่ที่ 7 

ตําบลซับสมบูรณ์ 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,790 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 2,361 ลบ.ม. บด

อัดแน่น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

530 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างพนังก้ันน้ําลํา
ห้วยสามหมอ - ลําน้ําชี
 บ้านหินต้ัง หมู่ที่ 3,11

 ตําบลซับสมบูรณ์ 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และป้องกันนํ้าท่วม 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 680 ม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 
4,646 ลบ.ม. บดอัดแน่น

531 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างพนังก้ันน้ําลํา
ห้วยสามหมอ - ลําน้ําชี

 บ้านมูลนาค หมู่ที่ 
7,10  ตําบลโพธิ์ไชย 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และป้องกันนํ้าท่วม 

กว้าง 5 ม. ยาว 340 ม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 
4,650 ลบ.ม. บดอัดแน่น

532 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซับแดง

 หมู่ที่ 5 ตําบลซับ
สมบูรณ์ - บ้านโนนคูณ
 หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านโคก
 อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 870 

ตร.ม.

533 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรัต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
ทอง หมู่ที่ 3 ตําบลนา

แพง - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 229

 อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 870 

ตร.ม.

534 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านหนองปิง หมู่ที่

 10 ตําบลสาวะถี - 
บ้านหนองปอ หมู่ที่ 
2,19 ตําบลบ้านค้อ 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,400

 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น)

 ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 
1,600 ม. หนา 0.10 ม. (บด
อัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 

1,560 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

535 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากทางหลวง
ชนบท 3020 บ้าน

หนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 

ตําบลดอนดู่ อําเภอ
หนองสองห้อง - บ้าน
โคกสว่าง หมู่ที่ 6 

ตําบลสระแก้ว อําเภอ
เปือยน้อย จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. ลง
ลูกรังหนา 0.15 ม.(บด อัด
แน่น)หรือมีปริมาณลูก รังไม่

น้อยกวา่ 1,466 ลบ.ม

536 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านโนน 

สะอาด หมู่ที่ 6 ตําบล
ดอนดู่ - บ้าน หนองกุง
ใหม่ หมู่ที่ 10 ตําบลคึ
มชาด อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. ลง
ลูกรังหนา 0.15 ม.(บด อัด
แน่น)หรือมีปริมาณลูก รังไม่

น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม

537 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านหนองกุง หมู่ที่
 2 ตําบลคึมชาด - โคก
สองคอน บ้านโนน

สะอาด หมู่ที่ 6 ตําบล
ดอนดู่ อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. ลง
ลูกรังหนา 0.15 ม.(บด อัด
แน่น)หรือมีปริมาณลูก รังไม่

น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม

538 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านป่าหวาย หมู่ที่
 11 - บ้านกุดหว้า หมู่ที่
 9 ตําบลดอนดู่ - เขต
ตําบลหนองไผ่ล้อม 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. ลง
ลูกรังหนา 0.15 ม.(บด อัด
แน่น)หรือมีปริมาณลูก รังไม่

น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

539 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านบะแหบ หมู่ที่ 
10 ตําบลก้านเหลือง -
 บ้านหนอง หอย หมู่ที่

 7 ตําบลแวงน้อย 

อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. ลง
ลูกรังหนา 0.15 ม.(บด อัด
แน่น)หรือมีปริมาณลูก รังไม่

น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม

540 การพัฒนาเมอืงและชุมชน ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน
ข้ามลําห้วย นาคจาม 

ฝ่ังตะวันออก ช่วงบ้าน
ขาม หมู่ที่ 14 ตําบล
หนองสองห้อง อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

750,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

สันฝายยาว 13 ม. สูง 2 ม. ผิว
จราจรกว้าง 4 ม.

541 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน
ข้ามลําห้วย ขุมปูน 

ช่วงบ้านหินแร่ หมู่ที่ 7
 ตําบลดอนด่ัง อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

650,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

สันฝายยาว 10 ม. สูง 2 ม. ผิว
จราจรกว้าง 4 ม.

542 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน
ข้ามลําห้วย ทุ่งบ่อ 

ช่วงบ้านหนองแวง หมู่
ที่ 13 ตําบลหนองแม็ก
 อําเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น

700,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

สันฝายยาว 12 ม. สูง 2 ม. ผิว
จราจรกว้าง 4 ม.

543 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน
ข้ามลําห้วย หนองแสง 
(ตอนกลาง) ห้วยกก

หว้า ช่วงบ้านหนองแสง
 หมู่ที่ 2 ตําบลดอนดู่ 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

700,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

สันฝายยาว 12 ม. สูง 2 ม. ผิว
จราจรกว้าง 4 ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

544 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน
ข้ามลําห้วย หนองแสง 

(ตอนบน) ช่วงบ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 2 

ตําบลดอนดู่ อําเภอ
หนองสอง ห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

750,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

สันฝายยาว 13 ม. สูง 2 ม. ผิว
จราจรกว้าง 4 ม.

545 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน
ข้ามลําห้วย อีสานเขียว
 ช่วงบ้านดอนตะแบง 
หมู่ที่ 8 ตําบลตะก่ัวป่า
 อําเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น

750,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

สันฝายยาว 13 ม. สูง 2 ม. ผิว
จราจรกว้าง 4 ม.

546 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน
ข้ามลําห้วย อีหลอด 

ช่วงบ้านหนองไทร หมู่
ที่ 11 ตําบลหนองเม็ก 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

750,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

สันฝายยาว 13 ม. สูง 2 ม. ผิว
จราจรกว้าง 4 ม.

547 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล.ข้ามลําห้วย อุปโป
 ช่วงบ้านหนองไผ่น้อย
 หมู่ที่ 4 ตําบลดอนดู่ 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

350,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว  6 

ม. ขนิด 2 ช่อง (มีแผง ก้ันน้ํา)

548 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล.ข้ามลําห้วย เสือ
เต้น ช่วงบ้านหนอง
สรวง หมู่ที่ 11 ตําบล
ดงเค็ง อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

350,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว  6 

ม. ขนิด 2 ช่อง (มีแผง ก้ันน้ํา)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

549 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล.ข้ามลําห้วย วัง
ไม้แดง (ตอนบน) ช่วง
บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 
12 ตําบลหนองเม็ก 

อําเภอหนอง สองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

350,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว  6 

ม. ขนิด 2 ช่อง (มีแผง ก้ันน้ํา)

550 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล.ข้ามลําห้วยไร่ 
ช่วงบ้านดอนดู่เหนอื 

หมู่ที่ 12 ตําบล ดอนดู่ 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

350,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว  6 

ม. ขนิด 2 ช่อง (มีแผง ก้ันน้ํา)

551 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล.ข้ามลําห้วย 

กระจาย ช่วงบ้าน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 5 

ตําบลวังหิน อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

350,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว  6 

ม. ขนิด 2 ช่อง (มีแผง ก้ันน้ํา)

552 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล.ข้ามลําห้วย หิน
ลาด (ตอนบน) ช่วง
บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 

ตําบลสําโรง อําเภอ
หนองสอง ห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

350,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว  6 

ม. ขนิด 2 ช่อง (มแีผง ก้ันน้ํา)

553 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล.ข้ามลําห้วย หิน
ลาด (ตอนกลาง) ช่วง
บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 

ตําบลสําโรง อําเภอ
หนองสอง ห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

350,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว  6 

ม. ขนิด 2 ช่อง (มีแผง ก้ันน้ํา)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

554 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล.ข้ามลําห้วย ลํา
ห้วยอีสานเขียว ช่วง
บ้านโนนรัง  หมู่ที่ 11 

ตําบลหนองสองห้อง 
อําเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น

350,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว  6 

ม. ขนิด 2 ช่อง (มีแผง ก้ันน้ํา)

555 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล.ข้ามลําห้วย หิน
ลาด ชว่งบ้านเหล่านก
ชุม หมู่ที่ 4 ตําบลสําโรง
 อําเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น

450,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว  6 

ม. ขนิด 3 ช่อง (มีแผง ก้ันน้ํา)

556 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล.ข้ามลําห้วย น้ํากิน
 ช่วงบ้านหนองเส้ียว 
หมู่ที่ 7 ตําบลวังหิน 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

450,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว  6 

ม. ขนิด 3 ช่อง (มีแผง ก้ันน้ํา)

557 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล.ข้ามลําห้วย อีเฒ่า
 ช่วงบ้านไทยเจริญ หมู่
ที่ 16 ตําบลหนองสอง
ห้อง อําเภอหนองสอง 
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

450,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

 

กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว  6 

ม. ขนิด 3 ช่อง (มีแผง ก้ันน้ํา)

558 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล.ข้ามลําห้วย วังม่วง
 ช่วงบ้านหนองแวงน้อย
 หมู่ที่ 8 ตําบลดอนด่ัง
อําเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น

450,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว  6 

ม. ขนิด 3 ช่อง (มีแผง ก้ันน้ํา)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

559 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล.ข้ามลําห้วย 

สนามม้า ช่วงบ้าน
หนองแวงยาว หมู่ที่ 1 

ตําบลดอนดู่ อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

450,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว  6 

ม. ขนิด 3 ช่อง (มีแผง ก้ันน้ํา)

560 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล.ข้ามลําห้วย 

กระด่ิง ช่วงบ้านชาด
ใหญ่ หมู่ที่ 3  ตําบลคึ
มชาด อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

450,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว  6 

ม. ขนิด 3 ช่อง (มีแผง ก้ันน้ํา)

561 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล.ข้ามลําห้วย แอก
ใต้ ช่วงบ้านดอนหัน 

หมู่ที่ 8 ตําบล โนนธาตุ
 อําเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น

430,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว  6 

ม. ขนิด 3 ช่อง (มีแผง ก้ันน้ํา)

562 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล.ข้ามลําห้วย 

ลําดวน ช่วงบ้านคึมชาด
 หมู่ที่ 1 ตําบลคึมชาด 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

450,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว  6 

ม. ขนิด 3 ช่อง (มีแผง ก้ันน้ํา)

563 การพัฒนาเมืองและชมุชน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล.ข้ามลําห้วย อี
หลอด ช่วงบ้านโนนตา
เถร หมู่ที่ 10 ตําบล
หนองเม็ก อําเภอ

หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

550,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว  6 

ม. ขนิด 4 ช่อง (มีแผง ก้ันน้ํา)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

564 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

คสล.ข้ามลําห้วย น้อย 

ช่วงบ้านหนองแสง หมู่
ที่ 2 ตําบล ดอนดู่ 

อําเภอหนองสองห้อง  
จังหวัดขอนแก่น

450,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว  6 

ม. ขนิด 3 ช่อง (มีแผง ก้ันน้ํา)

565 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย จาก

บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 
4 ตําบล ดอนด่ัง เชื่อม
ถนนทางหลวงสาย 

2301 หนองสองห้อง -
 หินต้ัง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

566 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย จาก
บ้านหนองคลองเจริญ 

หมู่ที่ 9 ตําบลสําโรง - 
บ้านหนองแวงตอต้ัง  
หมู่ที่ 4 ตําบลคึมชาด 

อําเภอหนองสอง ห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

567 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย จาก
บ้านหนองแวงตอต้ัง 

หมู่ที่ 4 ตําบล คึมชาด -

 ถนนทางหลวงสาย
หนองสอง ห้อง - หินต้ัง

 จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

568 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย จาก
บ้านปอแดง หมู่ที่ 6 - 

บ้านศุภชัย หมู่ที่ 5 

ตําบลคึมชาด อําเภอ
หนองสอง ห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

569 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย จาก

บ้านโนนกราด หมู่ที่ 13

 ตําบล หนองสองห้อง -
 บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 6 

ตําบลหนองสองห้อง 
อําเภอหนองสอง ห้อง 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

570 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย จาก

บ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ 3
 ตําบลตะก่ัวป่า อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น - เขตอําเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

571 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจาก

บา้นตะก่ัวป่า หมู่ที่ 1 

ตําบลตะก่ัวป่า อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น - เขตอําเภอ
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 168 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

572 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย
จากบ้านหนองสองห้อง
 หมู่ที่ 1 - บ้านเปาะ 

หมู่ที่ 12 ตําบลหนอง
สอง ห้อง อําเภอหนอง

สองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,840 ตร.

ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

573 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย
จากบ้านห้วยตะก่ัว หมู่

ที่ 10 -  บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 6 ตําบล
ดอนดู่ อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,840 ตร.

ม.

574 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย
จากบ้านกุดหว้า หมู่ที่ 
9 ตําบลดอน ดู่ - สาย
ทางหลวงชนบท 3025 

 อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,840 ตร.

ม.

575 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย
จากบ้านหนองกุง หมู่ที่

 2 ตําบล หันโจด - 

ช่วงหน้าองคืการ
บริหารส่วน ตําบล

หันโจด อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,840 ตร.

ม.

576 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย
จากบ้านหนองแวงยาว
 หมู่ที่ 1 -  บ้านหนอง
แสง หมู่ที่ 2 ตําบล
สําโรง อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,840 ตร.

ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

577 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย
จากบ้านหินลาด หมู่ที่ 
5 ตําบล สําโรง - บ้าน
หนองคลองน้อย หมู่ที่ 
4 ตําบลวังหิน อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 306 ม. (ไม่มี
ไหล่ทาง) หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 1,836 ตร.ม.

578 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย
จากบ้านสําโรง หมู่ที่ 1
 - บ้านหนองกาว หมู่ที่
 2 ตําบลสําโรง อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น เชื่อมทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข
 2301

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 306 ม. (ไม่มี
ไหล่ทาง) หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 1,836 ตร.ม.

579 การพัฒนาเมืองและชุมชน วางท่อลําห้วยวังม่วง 
ช่วงบ้านกุดรัง หมู่ที่ 9 

ตําบลหนองสองห้อง 
อําเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น

200,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. จํานวน 

4 แถวๆละ 8 ท่อน พร้อมเท
คอนกรีตปากท่อ และท้ายท่อ

580 การพัฒนาเมืองและชุมชน วางท่อเชื่อมลําห้วย
อีสานเขียว ช่วงบ้าน 

โนนรัง หมู่ที่ 11 ตําบล
หนองสองห้อง อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

200,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. จํานวน 

2 แถวๆละ 22  ท่อน พร้อมเท
คอนกรีต ปากท่อและท้ายท่อ

581 การพัฒนาเมืองและชุมชน วางท่อเชื่อมลําห้วยวัง
ม่วง ช่วงบ้านโนน สว่าง
 หมู่ที่ 6 ตําบลดอนด่ัง 
อําเภอ หนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น

150,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. จํานวน 

3 แถวๆละ 8 ท่อน พร้อมเท
คอนกรีตปากท่อ และท้ายท่อ



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

582 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย จาก
บ้านหัวสะเลิง หมู่ที่ 6 

ตําบลดงเค็ง เชื่อมกับ
ทางหลวงชนบท สาย

อําเภอ หนองสองห้อง -
 อําเภอบ้านใหม่ไชย 

พจน์ อําเภอหนองสอง
ห้อง  จังหวัดขอนแก่น

305,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 101 ม. หนา 
0.15 ม.(ไม่มีไหล่ทาง) หรือมี

พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 505

 ตร.ม.

583 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9
 ตําบลชนบท - บ้าน
ห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 

ตําบลโนนพะยอม 

จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และป้องกันนํ้าท่วม 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,900 ม. หรือ
มีปริมาตรลูกรังบดอัด แน่นไม่

น้อยกว่า 1,511 ลบ.ม.

584 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 

ตําบลวังแสง อําเภอ
ชนบท - ตําบล โนน

สะอาด อําเภอแวงใหญ่
 จังหวัดขอนแก่น

469,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และป้องกันนํ้าท่วม 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 700 

ม. หรือมีปริมาตรลูก รังบดอัด
แน่นไม่น้อยกว่า 556 ลบ.ม. 

ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 1,505

 ม. หรือมีปริมาตร ลูกรังบดอัด
แน่นไม่น้อย กว่า 971 ลบ.ม.

585 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 

(AC) บ้านโนนม่วง หมู่
ที่ 12 ตําบลศิลา - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข

 230 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 

0.50 เมตร ยาว  261 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า

  1,827 ตร.ม.

586 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 

(AC) สาย ขก ถ 10068

  บ้านสาวะถี - บ้านงิ้ว
 อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 230 ม. (ไม่มี
ไหล่ทาง) หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 1,380 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

587 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 

(AC) บ้านดอนดู่เมือง
ใหม่ หมู่ที่ 15 ตําบล
พระลับ - ทางหลวง

แผ่น ดินหมายเลข 230

 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 

0.50 เมตร ยาว  260 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า

  1,820 ตร.ม.

588 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลทติ์ก คอนกรีต 

(AC) บ้านพรสวรรค์ 
หมู่ที่ 13 ตําบลบ้านเป็ด

 - ถนนเหล่านาดี  

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 

0.50 เมตร ยาว  228 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า

  1,368 ตร.ม.

589 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 

(AC) สาย ขก ถ 10012

 บ้าน ดอนโมง - บ้าน
โนนฆ้อง อําเภอบ้าน
ฝาง จังหวัดขอนแก่น

1,996,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 

1 เมตร ยาว 695  เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

5,560 ตร.ม.

590 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 

(AC) บ้านพระคือ หมู่ที่
 16 ตําบลพระลับ - 

ทางหลวงแผ่นดินหมาย
 เลข 230 อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 360 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 

1,800 ตร.ม.

591 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
บ้านท่านางแนว หมู่ที่2
 ตําบลท่านางแนว - 
ตําบลละหานนา 

อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. 

หนา 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

592 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
บ้านโนนเขวา หมู่ที่1 

ตําบลท่านางแนว - 
ฝายคึกฤทธิ์ เขตตําบล
แวงน้อย อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. 

หนา 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น

593 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านหนองกระหน
วน หมู่ที่ 4 ตําบลโนน
สมบูรณ์- ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 2 

อําเภอบ้านแฮด  

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร  ยาว 258 เมตร
 หรือมีพ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อย

กว่า 1,548 ตร.ม.

594 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านหนองเม็ก 

หมู่ที่ 3 ตําบล โนน
สมบูรณ์ - ทางหลวง
แผ่นดินหมาย เลข 2 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 

1 เมตร ยาว 225 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,800 ตร.ม.

595 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านโนนสมบูรณ์
 หมู่ที่ 1 ตําบลโนน
สมบูรณ์ - ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 2 

อําเภอเมือง  จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 

1 เมตร ยาว 225 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,800 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

596 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านโนนทัน หมู่ที่
 1 ตําบล โนนสมบูรณ์ -
 บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8,11

 ตําบลบ้านแฮด 

อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 

1 เมตร ยาว 357 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,785 ตร.ม.

597 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านหลุบหญ้าคา
 หมู่ที่ 9 ตําบลดอนหัน
 - ทางหลวงแผ่นดิน

หมาย เลข 208 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 

1 เมตร ยาว 169 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,325 ตร.ม.

598 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านดอนหัน หมู่ที่
 1 ตําบล ดอนหัน - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 208 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 

1 เมตร ยาว 357 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,785 ตร.ม.

599 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 

ตําบลแวงน้อย - บ้าน
โนนถาวร หมู่ที่ 16 

ตําบลละหานนา 
อําเภอแวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 1,800  ม. 

หนา 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,431 ลบ.ม.บดอัดแน่น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

600 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โพธ์ิตาก หมู่ที่ 10 - 

บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5 

ตําบลบ้านผือ อําเภอ
หนองเรือ - ตําบล

หนองบัว อําเภอบ้าน
ฝาง จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 217 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,736 ตร.

ม.

601 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านดอนแดง หมู่
ที่ 2 ตําบล ดอนหัน - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 208 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 

1 เมตร ยาว 357 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,785 ตร.ม.

602 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านดอนเจริญ 

หมู่ที่ 15 ตําบลดอนหัน
 - ทางหลวงแผ่นดิน

หมาย เลข 208 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

 กว้าง 5 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ
 1 เมตร ยาว 357 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,785 ตร.ม.

603 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่
 7 ตําบล ดอนหัน - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 208 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 

0.5 เมตร ยาว 259 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,813 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

604 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านหนองโข่ย 

หมู่ที่ 19  ตําบลท่าพระ
 - ทางหลวงแผ่นดิน

หมาย เลข 208 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 357 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า

 1,845 ตร.ม.

605 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านห้วยเตย หมู่
ที่ 9 ตําบล ท่าพระ 

อําเภอเมือง -ตําบล
โนนสมบูรณ์ อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 เมตร ยาว 357 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า

 1,845 ตร.ม.

606 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ 8,12, 17,21 

ตําบลท่าพระ อําเภอ
เมือง - ตําบลโนน

สมบูรณ ์อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 เมตร ยาว 310 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า

 1,860 ตร.ม.

607 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านโคกน้อย หมู่
ที่ 4 ตําบล พระลับ - 

ทางหลวงชนบท อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 444 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า

 1,776 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

608 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) สาย ขก ถ 10066

 บ้านลาด นาเพียง - 
บ้านหนองเซียงซุย - 

ทาง หลวงชนบท 

อําเภอเมือง  จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

 

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 

1 เมตร ยาว 174 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,392 ตร.ม.

609 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
4 ตําบล บ้านหว้า - 
ถนนเหล่านาดี อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 364 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า

 1,820 ตร.ม.

610 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านเนินทอง หมู่
ที่ 15 ตําบล บ้านค้อ - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 อําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก่น

1,260,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 

0.5 เมตร ยาว 440 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

3,080 ตร.ม.

611 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล.

บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6
 ตําบลนาชุมแสง 

อําเภอภูเวียง - บ้าน 

หนองพงโพด ตําบล
หนองเสาเล้า อําเภอ

ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175  ม.  หนา
 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต 

890 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

612 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านผือ หมู่ที่ 1,2

 ตําบลพระ ลับ - บ้าน
เหล่านกชุม หมู่ที่ 4 

ตําบล ดอนหัน อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 

1 เมตร ยาว 170 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,360 ตร.ม.

613 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายสาม
แยกบ้านดอนโมง หมู่ที่
 8 - บ้านกงกลาง หมู่ที่

 2 ตําบลบ้านกง - 
ตําบลบ้านผือ อําเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 212 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพ้ืนที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,696 ตร.
ม.

614 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงเสริมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ ติกคอ
นกรีต (OVER LAY) 

บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 

ตําบลท่ากระเสริม - 

บ้านสําโรง หมู่ที่ 11 

ตําบลบ้านขาม อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

494,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 372 ม. หรือมี
พ้ืนที่แอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 1,860 ตร.ม.

615 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงเสริมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ ติกคอ
นกรีต (OVER LAY) 

บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 

ตําบลบัวใหญ่ - บ้าน
สําโรง  หมู่ที่ 12 ตําบล
บ้านขาม อําเภอน้ําพอง

 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 316 ม. หรือมี
พ้ืนที่แอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 1,892 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

616 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงเสริมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ ติกคอ
นกรีต (OVER LAY) 

บ้านห้วยหิน ลาด หมู่ที่
 7 ตําบลพังทุย อําเภอ

น้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น - ถนนสาย 

ขก 2039 (น้ําพอง - 
กระนวน)

497,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 315 ม. หรือมี
พ้ืนที่แอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 1,890 ตร.ม.

617 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 
8,13 ตําบลบ้านขาม 

อําเภอน้ํา พอง - บ้าน
ดงซํา หมู่ที่ 7 ตําบล

บ้าน โนน อําเภอซําสูง
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,490 ม. หนา
 0.15 ม.(บดอัดแน่น) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 

1,979 ลบ.ม.

618 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 3
 บ้านโคกสี หมู่ที่ 5 

ตําบลบ้าน ฝาง - ทาง
หลวงชนบท สาย ขก 

2017 อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,970 ม. ลาด
เอียง 1:2 ลูกรังตลอด สาย 

หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า  2361 ลบ.ม.

619 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างสะพานขา้มลํา
ห้วยเสียว บ้าน หัวบึง 
หมู่ที่ 3,11 ตําบลพังทุย
 - บ้าน นาเรียง หมู่ที่ 
5,9 ตําบลหนองกุง  
อําเภอน้ําพอง จังหวัด

ขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. (3 

ช่วงชนิดไม่มีทางเท้า)

620 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านคําสมบูรณ์ หมู่ที่ 
10 ตําบลดงเมืองแอม -

 ตําบล นางิ้ว อําเภอ
เขาสวนกวาง  จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 2,115 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า  1,987 ลบ.ม.บด

อัดแน่น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

621 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 14 

ตําบลดงเมืองแอม 

อําเภอเขาสวนกวาง -
ตําบลศรีสุขสําราญ 

อําเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า  1,987 ลบ.ม.บด

อัดแน่น

622 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกสี 

หมู่ที่ 13 ตําบลโคกสี - 

โรงพยาบาลขอนแก่น 2

 - ทางหลวง แผ่นดิน
หมายเลข 2183 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม.พร้อม

ลูกรังกลบไหล่ ทาง

623 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านดงพอง หมู่ที่
 10 ตําบล ศิลา - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข

 230 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 362 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 

1,810 ตร.ม.

624 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 

ตําบลนาชุมแสง 
อําเภอภูเวียง - บ้าน

หินลาด ตําบลโนนทอง
 อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175  ม.  หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีต 875 ตร.ม.
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625 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ที่ 3 - ทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข
 230 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 18 ม. ยาว 100 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 

1,800 ตร.ม.

626 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายจาก
บ้านวังมน หมู่ที่ 2 

ตําบลสีชมพู - ตําบล
บริบูรณ์ อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

485,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 218 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,744 ตร.

ม.

627 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร บ้านโนนงิ้ว หมู่
ที่ 8 ตําบลท่าศาลา - 
บ้านหนองไห ตําบล
หนองแปน อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมท่ีสะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม.  หนา
 1 ม. หรือมีปริมาตร ดินถมไม่

น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.

628 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านดงเด่า หมู่ที่ 4 

ตําบลบ้านโต้น อําเภอ
พระยืน - บ้าน โนน

สมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตําบล
โนนสมบูรณ์ อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,125 ม. หนา
 0.15 ม. ปริมาตรลูก รังไม่

น้อยกว่า 1,689 ตร.ม.

629 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
สําโรง หมู่ที่ 12 ตําบล
บ้านขาม อําเภอน้ําพอง
 - บ้านกุดทิง หมู่ที่ 4  

ตําบลบ้านโนน อําเภอ
ซําสูง  จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 186 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.

ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

630 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย 

บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 

ตําบลห้วยโจด อําเภอ
กระนวน - บ้านคอกคี 
หมู่ที่ 10 ตําบลบัวใหญ่
 อําเภอน้ําพอง จังหวัด

ขอนแก่น

484,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 180 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.

ม.

631 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
กุดทิง หมู่ที่ 4, บ้าน

โนน หมู่ที่ 1 ตําบลบ้าน
โนน อําเภอซําสูง - 

ตําบล หนองตูม อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

489,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.

ม.

632 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ  สายบ้าน
โนน หมู่ที่ 1 ตําบลบ้าน

โนน - ตําบลคูคํา 
อําเภอซําสูง จังหวัด

ขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 กว้าง 6 ม. ยาว 189 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,512 ตร.

ม.

633 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย 

บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่
 6 ตําบลหนอง ตูม - 

ตําบลโคกสี อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

489,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.

ม.

634 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย 

บ้านคูคลอง หมู่ที่ 7 

ตําบลคูคํา - ตําบล 

กระนวน อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก่น

489,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.

ม.
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635 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย 

บ้านคูคํา หมู่ที่ 2 

ตําบลคูคํา - ตําบล 

บ้านโนน อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก่น

481,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 187 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,496 ตร.

ม.

636 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บา้น
กุดทิง หมู่ที่ 4 ตําบล

บ้านโนน อําเภอซําสูง -
 ตําบลหนองตูม  

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

484,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 188 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,504 ตร.

ม.

637 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
สําโรง หมู่ที่ 12 ตําบล
บ้านขาม อําเภอน้ําพอง
 - ตําบลคูคํา อําเภอซํา
สูง จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 186 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.

ม.

638 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย 

บ้านคําม่วม หมู่ที่ 11 

ตําบลบัวใหญ่ - ตําบล
ห้วยโจด อําเภอ
กระนวน จังหวัด

ขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 185 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.

ม.

639 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย 

บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 

ตําบลบัวใหญ่ - ตําบล
บ้านขาม อําเภอน้ําพอง

 จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

 

กว้าง 6 ม. ยาว 186 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,488 ตร.

ม.
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640 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
ขนวน หมู่ที่ 1 ตําบล
ขนวน อําเภอหนองนา

คํา - ตําบลดินดํา 
อําเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น

423,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 180 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.

ม.

641 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย 

บ้านหนองนาคํา หมู่ที่ 
2 ตําบลบ้านโคก - 

ตําบลขนวน อําเภอ
หนองนาคํา จังหวัด

ขอนแก่น

400,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,360 ตร.

ม.

642 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย 

บ้านหนองหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 6 ตําบล บ้านโคก
 - แยกทางหลวง 2133

 ตําบลขนวน อําเภอ
หนองนาคํา จังหวัด

ขอนแก่น

369,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวก 

และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 157 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,256 ตร.

ม.

643 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายจาก
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14

 ตําบลกุดธาตุ - ตําบล
บ้านโคก อําเภอหนอง
นาคํา จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 320 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่

น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.

644 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้าน

โพนเพ็ก หมู๋ที่ 7 

ตําบลภูเวียง - บ้าน
ห้วยชัน หมู่ที่ 7 ตําบล
บ้านเรือ อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6  ม. ยาว 278  ม.  

หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
 1,668  ตร.ม.
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645 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
เปือย หมู่ที่ 5 - บ้าน
กุดฉิม หมู่ที่ 8 ตําบล
โนนทัน - ทางหลวง

หมายเลข 2038 ตําบล
โนนทอง อําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 343 ม. ไม่มี
ไหล่ทางหรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่

น้อยกว่า 1,715 ตร.ม.

646 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านบัว
น้อย หมู่ที่ 2 ตําบลกุด
น้ําใส - ตําบลสะอาด 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

1,949,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม. และ

ติดต้ังป้ายชื่อโครงการ

647 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้าน

กุดน้ําใส หมู่ที่ 1 ตําบล
กุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง

 - ทางหลวง 2109 

จังหวัดขอนแก่น

1,944,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม. และ

ติดต้ังป้ายชื่อโครงการ

648 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบ Cape Seal สาย
บ้านละว้า หมู่ที่ 5 

ตําบลเมืองเพีย อําเภอ
บ้านไผ่ - บ้านโคก

สําราญ หมู่ที่ 1 ตําบล
โคกสําราญ อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น

2,000,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 22 ม.

 มีไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ช่วง
ที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 1,063 ม.

 มีไหล่ ทางข้างละ 0.50 ม. 

รวมท้ัง 2 ช่วง มีพ้ืนที่ลาด ยาง
แบบ Cape Seal ไม่น้อยกว่า 

7,595 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

649 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต
(AC) บ้านโคกสี หมู่ที่ 
12 ตําบล โคกสี - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข
 2183 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 357 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,785

 ตร.ม.

650 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(AC) บ้านบึงเนียม หมู่
ที่ 4 ตําบลบึงเนียม - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 302 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,812

 ตร.ม.

651 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(AC) บ้านทองหลาง 
หมู่ที่ 5,6 ตําบลบ้าน
หว้า - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 

2062 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

1,250,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000

 ตร.ม.

652 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(AC) บ้านเหล่าโพนทอง
 หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านหว้า

 - ถนนเหล่านาดี 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

1,250,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000

 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

653 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(AC) บ้านท่าพระ หมู่ที่
 10 ตําบลท่าพระ - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 208 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 368 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,840

 ตร.ม.

654 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(AC) บ้านโคกสําราญ 

หมู่ที่ 1,11 ตําบลโคก
สําราญ อําเภอบ้านแฮด

 - อําเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 352 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,760

 ตร.ม.

655 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(AC) บ้านดง หมู่ที่ 6 

ตําบลโคกสําราญ - 

ทางหลวงชนบท 

อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 352 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,760

 ตร.ม.

656 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(AC) บ้านหนองมะเขือ

 หมู่ที่ 2 ตําบลโคก
สําราญ - ทางหลวง

ชนบท อําเภอบ้านแฮด
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 352 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,760

 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

657 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(AC) บ้านดอนปอแดง 

หมู่ที่ 5 ตําบลโคก
สําราญ - ทางหลวง

ชนบท อําเภอบ้านแฮด
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 352 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,760

 ตร.ม.

658 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้าน

หนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 

ตําบลโคกสําราญ 

อําเภอบ้านแฮด - 

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,320

 ตร.ม.

659 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(AC) บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 
4 ตําบลหนองบัว - 
ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 12 อําเภอ
บ้านฝาง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,875

 ตร.ม.

660 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(AC) บ้านหนองบัว หมู่
ที่ 10 ตําบลหนองบัว -

 ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 อําเภอ

บ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,875

 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

661 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(AC) บ้านนาฝาย หมู่ที่
 5 ตําบลหนองบัว - 
ทางหลวงชนบท

หมายเลข ขก 4019 

อําเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,875

 ตร.ม.

662 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(AC) บ้านโสกม่วง หมู่ที่
 3 ตําบลหนองบัว - 
ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 12 อําเภอ
บ้านฝาง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม.  หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,875 ตร.ม.

663 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(AC) บ้านบะยาว หมู่ที่
 9 ตําบลหนองบัว - 
ทางหลวงชนบท

หมายเลข ขก 4019 

อําเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม.  หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,875 ตร.ม.

664 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(AC) บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่
 2 ตําบลหนองบัว - 
ทางหลวงชนบท

หมายเลข ขก 4019 

อําเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม.  หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,875 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

665 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(AC) บ้านดอนหัน หมู่ที่
 6 ตําบลบ้านฝาง - 
ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 12 อําเภอ
บ้านฝาง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม.  หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,875 ตร.ม.

666 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(AC) บ้านโคกใหญ่ หมู่
ที่ 10 ตําบลบ้านฝาง - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 อําเภอ

บ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม.  หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,875 ตร.ม.

667 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(AC) บ้านสระแก้ว หมู่
ที่ 4 ตําบลบ้านฝาง - 
ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 12 อําเภอ
บ้านฝาง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม.  หรือ
มีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,875 ตร.ม.

668 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สาย ขก ถ 10040 

บ้านบ่อแก - บ้านพระบุ
 อําเภอพระยืน จังหวัด

ขอนแก่น

5,714,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 7,000 ม. มี
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา
 0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 56,000 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

669 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ขก ถ 10012 (บ้าน
ดอนโมง -บ้านโนนฆ้อง)
 ช่วงสามแยกซุ้มเฉลิม
พระเกียรติบ้านโนน
ทอง หมู่ที่ 1 - สาม
แยกนกกระยางขาว 
ตําบลบ้านผือ - เชื่อม
ทางหลวงชนบท ขก 

2079 ตําบลบ้านกง 
อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

1,871,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 836 ม. หนา 
0.04 ม. หรือมีพ้ืนที่ ลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 5,016 ตร.ม.

670 การพัฒนาเมืองและชุมชน บูรณะถนนลาดยาง
แบบ Cape Seal บ้าน

แวงน้อย หมู่ที่ 1 

ตําบลแวงน้อย - บ้าน
หนองแวงห้วยทราย 

หมู่ที่ 2 ตําบลละหาน
นา อ.แวงน้อย จ.

ขอนแก่น

3,000,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม.

671 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายจาก

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 229 - บ้าน
สงแดง หมู่ที่ 4 - บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ 6 

ตําบลนาแพง อําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวัด

ขอนแก่น

1,998,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,100 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่

น้อยกว่า 6,600 ตร.ม.

672 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
เหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 

เทศบาลตําบลโนนศิลา
 -เชื่อมเขตตําบลโนน
ศิลา อําเภอโนนศิลา 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. หนา 
0.15 ม. (ชนิดไม่มี ไหล่ทาง) 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่

น้อยกว่า 865 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

673 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5
 ตําบลโนนแดง อําเภอ
โนนศิลา - เขตตําบล

หัวหนอง อําเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. หนา 
0.15 ม.(ชนิดไม่มีไหล่ ทาง) 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต รวมไม่

น้อยกว่า 865 ตร.ม.

674 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 

ตําบลโนนแดง - เขต
เทศบาลตําบลโนนศิลา

 อําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. หนา 
0.15 ม. (ชนิดไม่มี ไหล่ทาง) 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่

น้อยกว่า 865 ตร.ม.

675 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6
 ตําบลเปือยใหญ่ - 
เชื่อมทางหลวงสาย
โนนแดงเปือยใหญ่ 

อําเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. หนา 
0.15 ม. (ชนิดไม่มี ไหล่ทาง) 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่

น้อยกว่า 865 ตร.ม.

676 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 

เทศบาลตําบลโนนศิลา
 - เขตตําบลบ้านหัน 

อําเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. หนา 
0.15 ม. (ชนิดไม่มี ไหล่ทาง) 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่

น้อยกว่า 865 ตร.ม.

677 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 
6 ตําบลบ้านหัน อําเภอ
โนนศิลา - เขตตําบล
แคนเหนือ อําเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 145 ม. หนา 
0.15 ม. (ชนิดไม่มี ไหล่ทาง) 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่

น้อยกว่า 870  ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

678 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านหนองปลาหมอ 

หมู่ที่ 7 ตําบลหนอง
ปลาหมอ อําเภอโนน
ศิลา - เขตตําบลบ้าน
แท่น อําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. หนา 
0.15 ม. (ชนิดไม่มี ไหล่ทาง) 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตรวมไม่

น้อยกว่า 865 ตร.ม.

679 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตูมน้อย
 หมู่ที่ 9 ตําบลเมืองเก่า
 - บ้านดอนดู่ใหม่ หมู่ที่

 15 ตําบลพระลับ 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 227 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตร

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 908 ลบ.ม.

680 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยก

ถนนลาดยาง(สาย ขก 

ถ 10059 บ้านโนนม่วง
 - บ้านหนองปอ) - 

บ้านโคกเปี้ย หมู่ที่ 5 

ตําบลบ้านค้อ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

681 การพัฒนาเมืองและชุมชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ถนนสายบ้านกุดทิง 

หมู่ที่ 4 ตําบลบ้าน โนน
 อําเภอซําสูง - บ้าน
คอกคี หมู่ที่ 9 ตําบล

บัวใหญ่ อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่างที่เพียงพอใน
เวลากลางคืน ทําให้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หลอดแอลอีดี 40 วัตต์ เสาสูง 
6 เมตร พร้อม อุปกรณ์ จํานวน

 12 ต้น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

682 การพัฒนาเมืองและชุมชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
บ้านโนน หมู่ที่ 1 

ตําบลบ้านโนน อําเภอ 

ซําสูง - บ้านหนองบัว
น้อย หมู่ที่ 6 ตําบล

หนองตูม อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่างที่เพียงพอใน
เวลากลางคืน ทําให้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หลอดแอลอีดี 40 วัตต์ เสาสูง 
6 เมตร พร้อม อุปกรณ์ จํานวน

 12 ต้น

683 การพัฒนาเมืองและชุมชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
บ้านคู หมู่ที่ 1 ตําบล
บ้านคูคํา - บ้าน 

กระนวน หมู่ที่ 1 

ตําบลกระนวน อําเภอ
ซําสูง จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่างที่เพียงพอใน
เวลากลางคืน ทําให้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

หลอดแอลอีดี 40 วัตต์ เสาสูง 
6 เมตร พร้อม อุปกรณ์ จํานวน

 12 ต้น

684 การพัฒนาเมืองและชุมชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 

แยกทางหลวงหมายเลข
 2152 - บ้าน โคกกลาง
 หมู่ที่ 3 ตําบลคําแมด 

อําเภอ ซําสูง - บ้าน
ตอกเก้ีย หมู่ที่ 2 ตําบล

น้ํา อ้อม อําเภอ
กระนวน จังหวัด

ขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่างที่เพียงพอใน
เวลากลางคืน ทําให้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หลอดแอลอีดี 40 วัตต์ เสาสูง 
6 เมตร พร้อม อุปกรณ์ จํานวน

 12 ต้น

685 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างประปาแบบ
หอถังสูง  บ้านห้วยเตย
 หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยเตย

 และตําบลคําแมด 

อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก่น

450,000.00 เพ่ือให้มีน้ําประปาที่สะอาดใน
การอุปโภค บริโภค ให้กับ

ประชาชนให้คลอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 

ประปาแบบโครงเหล็ก กว้าง 
3.6 ม.ยาว 3.60 ม. ถังไฟเบอร์
กลาส 4 ถัง ความจุไม่น้อยกว่า

 10 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

686 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ตอกเก้ีย หมู่ที่ 6 ตําบล
หนองน้ําใส - ตําบล

แคนเหนือ อําเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม.  หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่

น้อยกว่า 850 ตร.ม

687 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแก่นคํา
 หมู่ที่ 10 ตําบลหินต้ัง -

 ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 23 อําเภอ

บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 208 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่

น้อยกว่า 832 ตร.ม

688 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านสร้างเอ่ียน หมู่ที่ 8
 ตําบลป่าปอ - ตําบล
แคนเหนือ อําเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,820 ม. หนา
 0.10 ม. ลาดชัน 1:2 หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,466 ลบ.ม.

689 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 

ตําบลป่าปอ - ตําบล
แคนเหนือ อําเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,820 ม. หนา
 0.10 ม. ลาดชัน 1:2 หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่นอ้ยกว่า 

1,466 ลบ.ม.

690 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหินลาดนาโน หมู่ที่

 7 ตําบลหินต้ัง - 
ตําบลบ้านลาน อําเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,820 ม. หนา
 0.10 ม. ลาดชัน 1:2 หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,466 ลบ.ม.

691 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 

ตําบลแคนเหนือ - 

ตําบลป่าปอ อําเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,820 ม. หนา
 0.10 ม. ลาดชัน 1:2 หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,466 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

692 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ 

ภายในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดขอน 

แก่น แห่งที่ 3

300,000.00  -เพ่ือให้มีความปลอดภัย และ
สวยงาม 

ขนาด 4x6 เมตร จํานวน 1 แห่ง

693 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
นายม หมู่ที่ 5 บ้าน
ดงซํา หมู่ที่ 7 ตําบล

บ้านโนน - บ้านโสกขา
แก้ว หมู่ที่ 3 ตําบลห้วย

เตย อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.

694 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
นายม หมู่ที่ 5 - บ้าน

แห้ว หมู่ที่ 9 ตําบลบ้าน
โนน เชื่อมถนนสาย 

บ้านหนองบัวน้อย - 

บ้านกระนวน อําเภอ
ซําสูง จังหวัดขอนแก่น

491,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.

695 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
โนน หมู่ที่ 1,2 ตําบล
บ้านโนน - บ้านหม้อ 

หมู่ที่ 5 ตําบลคูคํา 
อําเภอซําสูง จังหวัด

ขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 171 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.

696 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
โพธ์ิศรี หมู่ที่ 3 ตําบล
บ้านโนน อําเภอซําสูง -
 คลอง 7 R บ้านหนอง
ตูม  หมู่ที่ 1 ตําบล

หนองตูม อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 171 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

697 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่
 1 ตําบลโพนเพ็ก - 

เขตติดต่อตําบลคําแคน
 อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,742 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.

698 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านแก้งคร้อ 

หมู่ที่ 2 ตําบลนาแพง 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย - 

ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

699 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงห้องประชุม
อาคาร 1 สถานีขนส่ง

ผู้โดยสารจังหวัด
ขอนแก่น แห่งที่ 3

100,000.00  -เพ่ือให้มีความปลอดภัย และ
สวยงาม 

อาคาร 1 สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

700 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านกอก หมู่ที่
 3 ตําบลสวนหม่อน - 

ทางหลวงชนบทสาย 

4008 อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

701 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านหนองบัว 
หมู่ที่ 8 ตําบลนางาม -

 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 

ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
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ประสงค์
ผลผลิต

702 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านท่าศาลา 
หมู่ที่ 2,10 ตําบลท่า

ศาลา - บ้านห้วยหินเก้ิง
 หมู่ที่ 11 ตําบลโพน
เพ็ก อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,634 ลบ.ม.

703 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านหนองขาม
 หมู่ที่ 10 - บ้านห้วยฮ
วก หมู่ที่ 2 ตําบลโพน
เพ็ก - ตําบลคําแคน 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

704 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านโนนคุต 

หมู่ที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก
 - เขตตําบลท่าศาลา 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

705 การพัฒนาเมืองและชุมชน เสริมสร้างมาตรการ
ความปลอดภัยใน 

สถานีขนส่งผู้โดยสาร

100,000.00 เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัย
ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ 

 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และ ติดต้ัง
เคร่ืองหมายและ สัญญาณ
จราจรอ่ืนๆ ใน สถานีขนส่ง

ผู้โดยสารทั้ง 4 สถานี

706 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านเหล่ากกหุ่ง

 หมู่ที่ 7 ตําบลสวน
หม่อน - เขตบ้านห้วย
หินเก้ิง หมู่ที่ 11 ตําบล
โพนเพ็ก อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

707 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านนาจาน
เหนือ หมู่ที่ 6 ตําบล
หนองแปน - ตําบล
สวนหม่อน อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

708 การพัฒนาเมืองและชุมชน ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการของสถานี
ขนส่งผู้โดย สาร

100,000.00 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการใน

สถานีขนส่งผู้โดยสาร 

พัฒนาประสิทธิภาพของ 
บุคลากรในการให้บริการ 

ภายในสถานีขนส่งผู้โดย สาร 
ทั้ง 4 สถานี

709 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9

 ตําบลนาข่า - เขต
ติดต่อตําบลนาข่า 
อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

710 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านหนองหญ้า
ข้าวนก หมู่ที่ 10 

ตําบลกุดเค้า - เขต
ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,742 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.

711 การพัฒนาเมืองและชุมชน สัมมนาการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา สถานี

ขนส่งผู้โดยสาร

50,000.00 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการและประชาชนใน

การพัฒนาสถานีขนส่ง 

ผู้ประกอบการภายในสถานี
ขนส่ง ผู้โดยสารทั้ง  4 สถานี

712 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านหินแตก หมู่ที่ 
7 ตําบลนางาม - ทาง
หลวงชนบทสาย 2013

 อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

713 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 2

 ตําบลหนองแปน - 

เขตตําบลสวนหม่อน 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

714 การพัฒนาเมืองและชุมชน การจัดการระบบ
จราจรภายในสถานี ขร

ส่งผู้โดยสาร

400,000.00 เพ่ือติดต้ังและซ่อมแซม
เคร่ืองหมายสัญญาณจราจร ป้าย

เตือน ป้ายบังคับ ไฟส่อง 
สว่าง งานตีเส้นจราจร  งานตีช่อง
เส้นจราจร และสัญลักษณ์บน
พ้ืนผิวจราจร ให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ ชัดเจน ทําให้การ
จัดระบบจราจรสะดวก 

สถานีขนส่งผู้โดยสาร  4 สถานี

715 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านคําน้อย หมู่ที่ 
4 ตําบลคําแคน - เขต
ตําบลท่าศาลา อําเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

716 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านดอนพันชาติ 

หมู่ที่ 3 - บ้านโนน
สํานัก หมู่ที่ 5 ตําบล
หนองแปน เชื่อมทาง
หลวงชนบทหมายเลข 

4008 อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

717 การพัฒนาเมืองและชุมชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
บนถนนสายบ้านหนอง
หว้า หมู่ที่ 6 ตําบล
หนองเสาเล้า อําเภอ
ชุมแพ เชื่อม ต่อ
ถนนลาดยางสาย
ขอนแก่น - ชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่างที่เพียงพอใน
เวลากลางคืน ทําให้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หลอดแอลอีดี 40 วัตต์ เสาสูง 
6 เมตร พร้อม อุปกรณ์ จํานวน

 12 ต้น
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718 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่
 5 ตําบลโพนเพ็ก - 

บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่
 9 ตําบลคําแคน 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

719 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4
 - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 

ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

720 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านหวายหลืม 

หมู่ที่ 10 ตําบลนาข่า -
 บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 

ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

721 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต
บล๊อก ศูนย์

เคร่ืองจักรกล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

ขอนแก่น

498,900.00 เพ่ือกําหนดเขตและป้องกันการ
บุกรุกพ้ืนที่ราชพัสดุขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 

ขอนแก่น 

ร้ังคอนกรีตบล็อก สูง 10 ม. 

ยาว 252 ม. ฐานราก คสล. 

ชนิดไม่ ตอกเสาเข็ม

722 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านหนองสอง
ห้อง หมู่ที่ 1 ตําบลนา
งาม - บ้านห้วยแล้ง 
หมู่ที่ 7 ตําบลคําแคน 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

723 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านโนนงาม 

หมู่ที่ 2 - บ้านโคกสูง
เหนือ หมู่ที่ 13 ตําบล
นางาม - ตําบลนาข่า 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

724 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากทางหลวง
ชนบท 2013 เข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตรบ้าน
โคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 

ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

725 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังเข้า
สู่พ้ืนที่การเกษตร บ้าน
นางาม หมู่ที่ 12 ตําบล
นางาม - ทางหลวง

ชนบทหมายเลข 2013

 อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

726 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านหนองม่วง
 หมู่ที่ 12 - บ้านเขวา 
หมู่ที่ 9 ตําบลกุดเค้า - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 229 อําเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

727 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านโพนเพ็ก 

หมู่ที่ 1 - บ้านแจ้ง หมู่
ที่ 4 ตําบลโพนเพ็ก
เชื่อมเขตตําบลสวน

หม่อน อําเภอมัญจาคีรี
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,742 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

728 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านแจ้ง หมู่ที่
 4 - บ้านห้วยฮวก หมู่ที่
 2 ตําบลโพนเพ็ก เชื่อม

เขตตําบลคําแคน 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,742 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.

729 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านโนนคุต 

หมู่ที่ 8 - ฝายมะรึกคึก
คัก ตําบลโพนเพ็ก - 

เชื่อมเขตตําบลท่าศาลา
 อําเภมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

730 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านหนอง

หญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 - 

อ่างเก็บน้ําคําบอน 

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบล
ท่าศาลา อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,742 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.

731 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านโนนสว่าง
 หมู่ที่ 7 - โสกดินแดง 
ตําบลโพนเพ็ก - ทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข
 2062 อําเภอมัญจาคีรี

 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,742 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,646 ลบ.ม.

732 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังเข้า
สู่แหล่งเกษตร บ้านหัว
ห้วย หมู่ที่ 12 ตําบล
นาข่า - บ้านหนองบัว 
หมู่ที่ 8 ตําบลนางาม 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

733 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลุกรัง 
สายจากบ้านขุมดิน 

หมู่ที่ 16 ตําบลกุดเค้า -
 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 

ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

734 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังเข้า
สู่แหล่งเกษตร บ้านนา
ข่า หมู่ที่ 13 ตําบลนา
ข่า เชื่อมทางหลวง
ชนบทสาย 3010 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

735 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านหนองขาม
 หมู่ที่ 11 - บ้านหลุบ
คา หมู่ที่ 6 ตําบลกุด
เค้า อําเภอมัญจาคีรี - 

เขตอําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

736 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านขุมดิน 

หมู่ที่ 4 ตําบลกุดเค้า - 
เชื่อมกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 

2062 อําเภอมัญจาคีรี -
 เขตอําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

737 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านห้วยหิน

เก้ิง หมู่ที่ 11 ตําบลโพน
เพ็ก - บ้านท่าสวรรค์ 
หมู่ที่ 7 ตําบลท่าศาลา 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

738 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลุกรัง 
สายจากบ้านหนองไห 

หมู่ที่ 1 ตําบลหนอง
แปน - บ้านห้วยหินเก้ิง
 หมู่ที่ 11 ตําบลโพน
เพ็ก อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

739 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลุกรัง 
สายจากบ้านโพนเพ็ก 

หมู่ที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก
 - เขตบ้านหนองต่อ 

หมู่ที่ 3 ตําบลนาข่า 
อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

740 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านห้วยฮวก 

หมู่ที่ 2 ตําบลโพนเพ็ก
 - บ้านหนองขาม หมู่ที่

 10 ตําบลคําแคน 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

741 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองไห หมู่ที่ 1 

ตําบลหนองแปน 

อําเภอมัญจาคีรี - 
อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

742 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 

ตําบลท่าศาลา - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข
 2062 อําเภอมัญจาคีรี

 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

743 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 
15 ตําบลหนองแปน 

อําเภอมัญจาคีรี - 
อําเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,058 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,636 ลบ.ม.

744 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน
เหล่าคําเจริญ หมู่ที่ 11

 -  บ้านหนองเรือ หมู่ที่
 10 ตําบลหนองเรือ 

เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12  (ถนนม
ลิวรรณ) ตําบลบ้านเม็ง

 อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 289 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่

น้อยกว่า 1,734 ตร.ม.

745 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านศาลา
ทอง หมู่ที่ 12 - บ้านฟ้า
เหล่ือม หมู่ที่ 6 ตําบล
หนองเรือ เชื่อมทาง

หลวงชนบท ขก 2079 

 ตําบลบ้านกง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น

490,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 285 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่

น้อยกว่า 1,710 ตร.ม.

746 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

สายบ้านหนองบัวลอง 
หมู่ที่ 8 ตําบลดอนดู่ 

อําเภอหนองสองห้อง -
 บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6
 ตําบลสระแก้ว อําเภอ

เปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

1,000,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 382 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพ้ืนที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,056 ตร.
ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

747 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(AC) บ้านเกษตร
ก้าวหน้า หมู่ที่ 22 

ตําบลท่าพระ ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข
 2 อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 277 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,385

 ตร.ม.

748 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
8,12,17,21 ตําบลท่า
พระ อําเภอเมือง - 
อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,520 ม. 

ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,208 ลบ.ม.

749 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านสวนมอญ หมู่ที่ 3 -

 บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 2
 ตําบลท่าพระ - ตําบล
ดอนหัน อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,280 ม. 

ลูกรังหนา 0.10 ม. (บดอัด 

แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,186 ลบ.ม.

750 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 
8,12,17,21 ตําบลท่า

พระ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 208

 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 400 

ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม.  ยาว 
800 ม. รวมความยาว 1,200 

ม.ลูกรังหนา0.15 ม (บดอัด
แน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,014 ลบ.ม.

751 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอน
แดง หมู่ที่ 2 ตําบล
ดอนหัน - ตําบลพระ
ลับ อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม.  ยาว 100 

ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 66

 ม. รวมความยาว 166 ม. หนา
 0.15 ม. หรือ มีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.

752 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคก

น้อย หมู่ที่ 4,14 ตําบล
พระลับ - เขตตําบล
ดอนหัน อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 218 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม.
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753 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 

ตําบลบ้านใหม่ - ตําบล
ดงลาน อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,375 ม. หนา
 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,531 ลบ.ม.

754 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 
1 ตําบลบ้านใหม่ - 

ตําบลดงลาน อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,270 ม. หนา
 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 

1,464 ลบ.ม.

755 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 6

 ตําบลบ้านใหม่ - 
ตําบลดงลาน อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม.  ยาว780 

ม. หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) 

ปริมาตรลูก รังไม่น้อยกว่า 620

 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว
 1,350 ม.หนา0.15 ม. (บดอัด
แน่น) ปริมาตรลูก รังไม่น้อย
กว่า 870 ลบ.ม. ยาวรวม 

2,130 ม. หรือมีปริมาตรลูกรัง
รวมไม่น้อย กว่า 1,490 ลบ.ม.

756 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 

ตําบลภูห่าน - ตําบล
บ้านใหม่  อําเภอสีชมพู

 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,430 ม. หนา
 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,567 ลบ.ม.

757 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง 
บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 
1 ตําบลกุดเพียขอม - 

ตําบลโนนพะยอม 

อําเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. หรือ
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,320

 ตร.ม.
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758 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่
 4 ตําบลบ้านใหม่ - 
ตําบลภูห่าน อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม.  ยาว780 

ม. หนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น) 

ปริมาตรลูก รังไม่น้อยกว่า 620

 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว
 1,350 ม.หนา0.15 ม. (บดอัด
แน่น) ปริมาตรลูก รังไม่น้อย
กว่า 870 ลบ.ม. ยาวรวม 

2,130 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
รวมไม่น้อยกว่า 1,490 ลบ.ม.

759 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านตาด หมู่ที่ 5  

ตําบลซํายาง - ตําบลภู
ห่าน อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา
 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,558 ลบ.ม.

760 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 

ตําบลบ้านใหม่ - ตําบล
หนองแดง อําเภอสี

ชมพู จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,320 ม. หนา
 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,496 ลบ.ม.

761 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 

ตําบลดงลาน - ตําบล
บ้านใหม่ อําเภอสีชมพู

 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,915 ม. หนา
 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 

1,522 ลบ.ม.

762 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 

ตําบลดงลาน - ตําบล
บ้านใหม่ อําเภอสีชมพู

 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,960 ม. หนา
 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,558 ลบ.ม.

763 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโคกจ๊ักจ่ัน หมู่ที่ 5
 ตําบลหนองแดง - 

ตําบลบ้าน ใหม่ อําเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,830 ม. หนา
 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,454 ลบ.ม.
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764 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร  สายบ้านท่า
สวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบล
ท่าศา ลา - ตําบลโพน
เพ็ก อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หนา
 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่

น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.

765 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านกุด
ขอนแก่น หมู่ที่ 9  

ตําบลคาํแคน - ตําบล
โพนเพ็ก อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,216 ม. หนา
 1 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่

น้อยกว่า 7,904 ลบ.ม.

766 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายชุมชน
หนองคะเน เทศบาล
เมืองชุมแพ - ตําบล

หนองไผ่ อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ ไม่น้อย

กว่า 800 ตร.ม.

767 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ 7  

ตําบลหนองไผ่ - ตําบล
ไชยสอ  อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม.  หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 900 

ตร.ม.

768 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
ไชยสอ หมู่ที่ 2 ตําบล
ไชยสอ - ถนนมะลิวัลย์
 อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 900 

ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

769 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองผือ หมู่ที่ 7 

ตําบลนาเพียง - ตําบล
โนนอุดม อําเภอชุมแพ

 จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 900 

ตร.ม.

770 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านอาจ

สามารถ หมู่ที่ 8 ตําบล
นาเพียง - ตําบลโนน
อุดม อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 900 

ตร.ม.

771 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านอ่าง
ศิลา หมู่ที่ 6 ตําบลสง
เปือย - บ้านวังขอนแดง
 หมู่ที่ 8 ตําบลหนองกุง
ธนสาร อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.

772 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองหว้า หมู่ที่ 6 

ตําบลหนองเสาเล้า - 
เทศบาลโคกสูงสัมพันธ์
 อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 1,020 

ตร.ม.

773 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากทาง
หลวงหนองแกถึงบ้าน
สงเปือย หมู่ที่ 1 (ข้าง
โรงเรียนบ้านสงเปือย) 

ตําบลสงเปือย อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 278 ม. ไม่มี
ไหล่ทางหรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,668 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร
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774 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคก
ม่วง หมู่ที่ 7 ตําบลขัว
เรียง - ตําบลหนองเสา

เล้า อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 900 

ตร.ม.

775 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากทาง
หลวง 4021 ตําบลบ้าน
เรือ - บ้านนาเพียง หมู่
ที่ 6 ตําบลหนองกุง

ธนสาร อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 278 ม. ไม่มี
ไหล่ทางหรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,668 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

776 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนหินคลุก 

สายบ้านสว่างหนองแก
 หมู่ที่ 5 - บ้านโคกม่วง
 หมู่ที่ 6 ตําบลขัวเรียง 
อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย

กว่า 12,000 ตร.ม.

777 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3

 ตําบลบ้านใหม่ - 
ตําบลหนองแดง 

อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,270 ม. หนา
 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 

1,464 ลบ.ม.

778 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่

 4 ตําบลซํายาง - 
ตําบลภูห่าน อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

(ช่วงที่ 2)

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,910 ม. หนา
 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 

1,518 ลบ.ม.

779 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่
ที่ 7 ตําบลบ้านใหม่ - 

ตําบลหนองแดง 
อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น(ช่วงที่ 2)

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,915 ม. หนา
 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 

1,522 ลบ.ม.
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780 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 

ตําบลหนองแดง - 
ตําบลบ้านใหม่ อําเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,570 ม. หนา
 0.15 ม. (บดอัดแน่น) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 

1,483 ลบ.ม.

781 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง
หลวง 4021 ตําบลสง
เปือย - บ้านโคกไม้งาม
 หมู่ที่ 7 ตําบลหนองกุง
ธนสาร อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.

782 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองนาคํา หมู่ที่ 8  

ตําบลเมืองเก่าพัฒนา 
อําเภอเวียงเก่า - บ้าน

บุ่งมะไฟ หมู่ที่ 5 

ตําบลภูเวียง อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 185 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,100 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

783 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10029 สายบ้านหนอง
กระแหล่ง ตําบลหนอง
กุงเซิน - แยกบ้านโคก
ไม้งาม ตําบลหนองกุง
ธนสาร อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 279 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,674 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

784 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง 
จากทางหลวง 4021 

ตําบลสงเปือย - บ้าน
โนนสวรรค์  หมู่ที่ 5 

ตําบลหนองกุงธนสาร 
อําเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 279 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,674 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร
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785 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง
หลวง 4021 ตําบลสง

เปือย - บ้านวังขอนแดง
 หมู่ที่ 8 ตําบลหนองกุง
ธนสาร อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.

786 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้าน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 2 

ตําบลดินดํา อําเภอภู
เวียง - เทศบาลตําบล
ขนวน ตําบลขนวน 

อําเภอหนองนาคํา 
จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.

787 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โคกสง่า หมู่ที่ 4 ตําบล
บ้านเรือ - บ้านหนอง
ทุ่ม หมู่ที่ 2 ตําบลดิน
ดํา อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

481,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 190 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

788 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 3 

ตําบลบ้านเรือ - บ้าน
โคกพัฒนา หมู่ที่ 2 

ตําบลภูเวียง อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.

789 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ  จากบ้าน
โคกสง่า หมู่ที่ 4 ตําบล
บ้านเรือ อําเภอภูเวียง -
 บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 

ตําบลขนวน อําเภอ
หนองนาคํา จังหวัด

ขอนแก่น

483,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

790 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง
หลวง 4021 ตําบลสง
เปือย -  บ้านค้อ หมู่ที่ 
12 ตําบลกุดขอนแก่น 

อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.

791 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง
หลวง 4021 ตําบลสง
เปือย -  บ้านหนองโพน
 หมู่ที่ 4 ตําบลกุดขอน 

แก่น อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.

792 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากทาง
หลวง 4021 ตําบลสง
เปือย -  บ้านใคร่นุ่น 

หมู่ที่ 3 ตําบลกุด
ขอนแก่น อําเภอภูเวียง

 จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 211 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม.หรือมีพ้ืนที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,688 ตร.
ม. และตีเส้นผิว จราจร

793 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายจาก
บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5
 ตําบลกุดขอนแก่น - 

บ้านหนองกะแหล่ง 
หมู่ที่ 5 ตําบลหนองกุง
เซิน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

483,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

794 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้าน
หนองโพนน้อย หมู่ที่ 7
 ตําบลกุดขอนแก่น - 

บ้านหนองกุงธนสาร 
หมู่ที่ 2 ตําบลหนองกุง
ธนสาร อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น

483,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

795 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ  สายจาก
บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่
 6 ตําบลกุดขอนแก่น 

อําเภอภูเวียง - บ้าน
หนองเม็ก ตําบลบ้านกง

 อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 211 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม.หรือมีพ้ืนที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,688 ตร.
ม. และตีเส้นผิวจราจร

796 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโป่งแดง

 หมู่ที่ 10 ตําบลกุด
ขอนแก่น - ตําบล

หนองกุงธนสาร อําเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.

797 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนา

ชุมแสง หมู่ที่ 1 ตําบล
นาชุมแสง - ตําบลสง
เปือย อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

(เส้นทางไปบ่อปฏิกูล)

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.

798 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย

 หมู่ที่ 5 ตําบลนา
ชุมแสง อําเภอภูเวียง -

 บ้านหนองเสาเล้า 
อําเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

799 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากทาง
หลวง 4021 ตําบลบ้าน
เรือ - บ้านเทพรักษา 
หมู่ที่ 13 ตําบลหนอง

กุงธนสาร อําเภอภูเวียง
 จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 279 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,674 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

800 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้าน
นาดี หมู่ที่ 13 ตําบล
กุดธาตุ - ตําบลบ้าน

โคก อําเภอหนองนาคํา
 จังหวัดขอนแก่น

368,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 4 ม. ยาว 301 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,204 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

801 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้าน

หนองแก หมู่ที่ 4 ตําบล
โนนสะอาด อําเภอ
หนองเรือ - บ้านนา

ชุมแสง หมู่ที่ 1 ตําบล
นาชมุแสง อําเภอภู

เวียง จังหวัดขอนแก่น

481,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 213 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพ้ืนที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,704 ตร.
ม.และตีเส้นผิวจราจร

802 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากทาง
หลวง 2038 ตําบลภู
เวียง -  บ้านใหม่สุข

สันต์ หมู่ที่ 8 (เส้นหน้า
ร้านข้าวปุ้น) ตําบลบ้าน

เรือ อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 278 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,668 ตร.ม.และตี

เส้นผิวจราจร

803 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง

หลวง 2038 - บ้านอ่าง
ศิลา หมู่ที่ 6 ตําบลสง
เปือย อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

804 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน

ม่วง หมู่ที่ 3 ตําบลศิลา
 - ตําบลบ้านค้อ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 888  ตร.ม.

805 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน

โคกกุง หมู่ที่ 11 ตําบล
หนองแวงโสกพระ 

อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น - ตําบลวัง

ไม้แดง อําเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม.

806 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านศรี
กระดานพล หมู่ที่ 1 

ตําบลลอมคอม - ตําบล
เพ็กใหญ่ อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม.

807 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านยา
นาง หมู่ที่ 2 ตําบลเพ็ก
ใหญ่ - บ้านหนองดู่ 

หมู่ที่ 9 ตําบลลอมคอม
 อําเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น

497,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 149 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 894 ตร.ม.

808 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
โคกกลาง หมู่ที่ 7 

ตําบลเพ็กใหญ่ - ตําบล
หัวทุ่ง อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

809 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน

สระแก้ว หมู่ที่ 8 ตําบล
เก่างิ้ว - บ้านหนองตา
นา หมู่ที่ 4 ตําบล
หนองแวงนางเบ้า 
อําเภอพล  จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม.

810 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน

หนองแวงนาเบ้าพัฒนา
 หมู่ที่ 12 ตําบลหนอง
แวงนาเบ้า - ตําบลหัว
ทุ่ง อําเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น

496,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 225 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

811 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
โจดหนองแก หมู่ที่ 1 

ตําบลโจดหนองแก 

อําเภอพล - ตําบลบ้าน
หัน อําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 910 ตร.ม.

812 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองฉันเพล หมู่ที่ 6 

ตําบลหัวทุ่ง - บ้าน
สระแก้ว หมู่ที่ 8 ตําบล

เก่างิ้ว อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

813 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านละว้า หมู่ที่ 10

 ตําบลเมืองเพีย - บ้าน
เป้า หมู่ที่ 3 ตําบลบ้าน

ไผ่ อําเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,950 ม. ลง
ลูกรังตลอดสาย หนา 0.15 ม. 

หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,550 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

814 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านธาตุ หมู่ที่ 5 

ตําบลบ้านไผ่ อําเภอ
บ้านไผ่ - บ้านหนองหัง
ช้าง หมู่ที่ 8 ตําบลโคก
สําราญ อําเภอบ้านแฮด

 จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,400 ม. ลง
ลูกรังตลอดสาย หนา 0.15 ม. 

หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,548 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

815 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่
 1 ตําบลหัวหนอง - 
บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 

ตําบลเมืองเพีย อําเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,400 ม. ลง
ลูกรังตลอดสาย หนา 0.15 ม. 

หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,548 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

816 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยก
ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 2322 (ตอน
กระนวน - ท่าคันโท) -

 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่
 6 ตําบลห้วยยาง 
อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 221 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.

817 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านฝายตาสวน หมู่ที่ 
8 ตําบลวังสวาบ - 

บ้านซําเปิบ หมู่ที่ 6 

ตําบลนาฝาย อําเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

475,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,845 ม. หนา
 0.10 ม. ปริมาตรหิน คลุกไม่

น้อยกว่า 1,479 ลบ.ม.

818 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 

ตําบลห้วยม่วง - บ้าน
ห้วยถ้ําเต่า หมู่ที่ 8 

ตําบลภูผาม่าน อําเภอ
ภูผาม่าน จังหวัด

ขอนแก่น

325,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หนา
 0.10 ม. ปริมาตรหิน คลุกไม่

น้อยกว่า 1,300 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

819 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ(เคฟซีล) 

บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 

ตําบลบ้านโต้น - บ้าน
พระบุ หมู่ที่ 1 ตําบล
พระบุ อําเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 280 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า

 1,680 ตร.ม.

820 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านดงเด่า หมู่ที่ 4 

ตําบลบ้านโต้น อําเภอ
พระยืน - บ้านโนน

สมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตําบล
โนนสมบูรณ์ อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,125 ม. หนา
 0.15 ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,689 ตร.ม.

821 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่

 6 ตําบลสระแก้ว 
อําเภอเปือยน้อย - 

บ้านหนองไผ่น้อย 

ตําบลดอนดู่ อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

400,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,100 ม. ลง
ลูกรังหนา 0.15 ม. หรือ มี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,630 ลบ.ม. บดอัดแน่น

822 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านสระแก้ว หมู่ที่

1 ตําบลสระแก้ว 
อําเภอเปือยน้อย - 

บ้านหนองบัวลอง 
ตําบลดอนดู่ อําเภอ

หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

400,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,100 ม. ลง
ลูกรังหนา 0.15 ม. หรือ มี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,630 ลบ.ม. บดอัดแน่น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

823 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7
 ตําบลวังม่วง อําเภอ

เปือยน้อย  - ทางหลวง
ชนบท ขก 4038  

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 3,030 ม. ลง
ลูกรังหนา 0.15 ม. หรือ มี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,910 ลบ.ม. บดอัดแน่น

824 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน
ฝาง หมู่ที่ 12 ตําบล
บ้านฝาง อําเภอบ้าน

ฝาง ? บ้านม่วงโป้ หมู่ที่
 4  ตําบลสาวะถี 
อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 331 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 

1,655 ตร.ม.

825 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
เหมือดแอ่ หมู่ที่ 7,16 

ตําบลบ้านเม็ง - ท่า
ศาลา หมู่ที่ 8 ตําบล

หนองเรือ อําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 219 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,752 

ตร.ม.

826 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน

นาหว้า หมู่ที่ 3,4 

ตําบลโนนทัน - เชื่อม
ทางหลวงหมายเลข 12

 ตําบลกุดกว้าง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น

497,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 220 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อย กว่า 1,760 

ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

827 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้าน

คอกคี หมู่ที่ 10 ตําบล
บัวใหญ่ อําเภอน้ําพอง

 - ตําบลห้วยโจด 

อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

492,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก้าง 6 ม. ยาว 190 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพ้ืนที่ลด
ยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตร.ม.

828 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายแยก
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 -

 แยกนกกระยางขาว 
ตําบลบ้านผือ - แยก
ทางหลวงชนบท ขก 

2079 ตําบลบ้านกง 
อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 288 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่

น้อยกว่า 1,728 ตร.ม.

829 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาแพง
 หมู่ที่ 3 - บ้านนาตาด 

หมู่ที่ 6 ตําบลเขาน้อย 

อําเภอเวียงเก่า - ตําบล
ในเมือง จังหวัด

ขอนแก่น

482,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่คอนกรีต 

875 ตร.ม.

830 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
บัวเย็น หมู่ที่ 11,16 

ตําบลนาข่า - บ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที่ 
1,14 ตําบลนางาม 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. (บด
อัดแน่น) หรือมีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

831 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านคําคัน
โซ่ หมู่ที่ 6 ตําบลคํา
แคน - บ้านหนองสอง
ห้อง หมู่ที่ 1,14 ตําบล
นางาม อําเภอมัญจาคีรี

 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. (บด
อัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.

832 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
สองห้อง หมู่ที่ 1,14 

ตําบลนางาม - ทาง
หลวงหมายเลข 2013 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

364,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. (บด
อัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.

833 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองหญ้าข้าวนก
 หมู่ที่ 10 ตําบลกุดเค้า
 - บ้านหนองไม้ตาย 

หมู่ที่ 6 ตําบลนาข่า 
อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,693 ม. หนา
 0.15 ม.(บดอัดแน่น) หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,600 ลบ.ม.

834 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราเคพซีล สายบ้าน
ชาด หมู่ที่ 10 ตําบล
โนนธาตุ - บ้านวังคูณ 

หมู่ที่ 4 ตําบลหนองเม็ก
 อําเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น

1,810,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 632 ม. ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1 ม. หรือมี

พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,056

 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

835 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต 

สายทางหลวงท้องถิ่น 

ขก.ถ. 1-0078 สาย
บ้านเปือยน้อย - บ้าน
หนองบัวรอง อําเภอ
เปือยน้อย จังหวัด

ขอนแก่น

1,092,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมี พ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.

ม.

836 การพัฒนาเมืองและชุมชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
บนถนนสาย ขก ถ 

10047 - บ้านป่าเปือย
 หมูที่ 1 ตําบลโนน

สมบูรณ์ - บ้านนาง้อง 
หมู่ที่ 2 ตําบลนางิ้ว 
อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่างที่เพียงพอใน
เวลากลางคืน ทําให้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หลอดแอลอีดี 40 วัตต์ เสาสูง 
6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จํานวน

 12 ต้น

837 การพัฒนาเมืองและชุมชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่
 2 ตําบลโนนสมบูรณ์ -
 บ้านดงเย็น หมู่ที่ 5 

ตําบลนางิ้ว อําเภอเขา
สวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่างที่เพียงพอใน
เวลากลางคืน ทําให้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หลอดแอลอีดี 40 วัตต์ เสาสูง 
6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จํานวน

 12 ต้น

838 การพัฒนาเมืองและชุมชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 

บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 

ตําบลโนนสมบูรณ์ 
อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น - 

ตําบลหนองกุงศรี 
อําเภอโนนสะอาด 

จังหวัดอุดรธานี

480,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่างที่เพียงพอใน
เวลากลางคืน ทําให้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หลอดแอลอีดี 40 วัตต์ เสาสูง 
6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จํานวน

 12 ต้น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

839 การพัฒนาเมืองและชุมชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
บนถนนสาย ขก ถ 

10047 - บ้านโคกกลาง
 หมู่ที่ 6 ตําบลโนน
สมบูรณ์ - บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 3 ตําบล
นางิ้ว อําเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่างที่เพียงพอใน
เวลากลางคืน ทําให้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หลอดแอลอีดี 40 วัตต์ เสาสูง 
6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จํานวน

 12 ต้น

840 การพัฒนาเมืองและชุมชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
บนถนนสาย ขก ถ 

10047 - บ้านเทพ
อํานวย หมู่ที่ 9 ตําบล
โนนสมบูรณ์ อําเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่างที่เพียงพอใน
เวลากลางคืน ทําให้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หลอดแอลอีดี 40 วัตต์ เสาสูง 
6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จํานวน

 12 ต้น

841 การพัฒนาเมืองและชุมชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
บนถนนสาย ขก ถ 

10047 - บ้านวังน้ํา
ทิพย์ หมู่ที่ 10 ตําบล
โนนสมบูรณ์ อําเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่างที่เพียงพอใน
เวลากลางคืน ทําให้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หลอดแอลอีดี 40 วัตต์ เสาสูง 
6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จํานวน

 12 ต้น

842 การพัฒนาเมืองและชุมชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 

ตําบลโนนสมบูรณ์ - 
บ้านดงเย็น หมู่ที่ 5 

ตําบลนางิ้ว อําเภอเขา
สวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่างที่เพียงพอใน
เวลากลางคืน ทําให้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หลอดแอลอีดี 40 วัตต์ เสาสูง 
6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จํานวน

 12 ต้น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

843 การพัฒนาเมืองและชุมชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 

บ้านทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 

ตําบลโนนสมบูรณ์ 
อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น - 

ตําบลกุดหมากไฟ 

อําเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธานี

480,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่างที่เพียงพอใน
เวลากลางคืน ทําให้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หลอดแอลอีดี 40 วัตต์ เสาสูง 
6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จํานวน

 12 ต้น

844 การพัฒนาเมืองและชุมชน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ 

บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8
 ตําบลโนนสมบูรณ์ 
อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น - 

ตําบลกุดหมากไฟ 

อําเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธานี

480,000.00 เพ่ือให้มีแสงสว่างที่เพียงพอใน
เวลากลางคืน ทําให้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

หลอดแอลอีดี 40 วัตต์ เสาสูง 
6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จํานวน

 12 ต้น

845 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
บัว หมู่ที่ 8 ตําบลนา
งาม - เชื่อมสายบ้าน
หินแตก - บ้านโสกน้ํา
ขุ่น อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. (บด
อัดแน่น) หรือมีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.

846 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร จากทางหลวง
หมายเลข 2284 - 

บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ที่
 6 - บ้านหนองบัว หมู่
ที่ 8 ตําบลนางาม 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. (บด
อัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
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งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
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847 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
บัว หมู่ที่ 8 - บ้านโนน
งาม หมู่ที่ 2 ตําบลนา

งาม - ทางหลวง
หมายเลข 2248 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 847 ม. (บด
อัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 2,964.50 ลบ.ม.

848 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านดอน
แก่นเท่า หมู่ที่ 6 ตําบล
นางาม อําเภอมัญจาคีรี
 - อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. (บด
อัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.

849 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
บัว (โสกหมาดหม้อ) 

หมู่ที่ 8 ตําบลนางาม 

อําเภอมัญจาคีรี - 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. (บด
อัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.

850 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโสกน้ํา
ขุ่น หมู่ที่ 11 - บ้านหิน
แตก หมู่ที่ 7 ตําบลนา
งาม อําเภอมัญจาคีรี - 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. (บด
อัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.

851 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
ก้านเหลือง หมู่ที่ 2 

ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี - บ้านโนน
งาม หมู่ที่ 1 ตําบลนา
แพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย

 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 8 ม. ยาว 667 ม. (บด
อัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถม
ไม่นอ้ยกว่า 3,001.50 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
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852 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโนน
พันชาติ หมู่ที่ 8,17 

ตําบลนาข่า - บ้านเสา
เล้า หมู่ที่ 9 ตําบลนา
งาม อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 840 ม. (บด
อัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถม

ไม่น้อยกว่า 2,940 ลบ.ม.

853 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง

สองห้อง หมู่ที่ 1 

ตําบลนางาม - บ้าน
ป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตําบลคํา
แคน อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 859 ม. (บด
อัดแน่น) หรือมี ปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 3,006.50 ลบ.ม.

854 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านหนองสองห้อง 

(ทช. 5012) หมู่ที่ 7 

ตําบลเขาสวนกวาง - 
ตําบลดงเมืองแอม 

อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 3,670 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 2,917 ลบ.ม. เกล่ีย

เรียบ

855 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 

ตําบลนางิ้ว  - บ้าน
แสงสว่าง หมู่ที่ 4 

ตําบลนางิ้ว อําเภอเขา
สวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 5,793 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 4,605 ลบ.ม. 

พร้อมเกล่ียเรียบ

856 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านแสงสว่าง หมู่ที่
 4 ตําบลนางิ้ว อําเภอ
เขาสวนกวาง - ตําบล
ศรีสุขสําราญ อําเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 4,720 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 3,752 ลบ.ม. เกล่ีย

เรียบ
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857 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านหนองแวง

ประชา หมู่ที่ 13 ตําบล
ดงเมืองแอม อําเภอ
เขาสวนกวาง - บ้าน

ห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตําบล
ศรีสุขสําราญ อําเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6  ม. ยาว 3,355 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 3,170  ลบ.ม. 

พร้อมเกล่ียเรียบ

858 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านดงบัง หมู่ที่ 4 

ตําบลดงเมืองแอม 

อําเภอเขาสวนกวาง - 
ตําบลศรีสุขสําราญ 

อําเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 4,135 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 3,287 ลบ.ม. เกล่ีย

เรียบ

859 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 

เทศบาลตําบลโนน
สมบูรณ์ อําเภอเขา
สวนกวาง - ตําบลกุด
หมากไฟ อําเภอหนอง
วัวซอ จังหวัดอุดรธานี

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า  1,908 ลบ.ม.บด
อัดแน่น พร้อมลงดินถมพร้อม
บดอัด แน่นปริมาตรไม่น้อยกว่า

 128 ลบ.ม.

860 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านป่าหวายน่ัง 
หมู่ที่ 4 ตําบลเขาสวน

กวาง - ทางหลวง
หมายเลข 4049 อําเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น

409,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 2,050 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อย กว่า 1,629 ลบ.ม.

861 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่
 10 เทศบาลตําบลเขา
สวนกวาง - บ้านทาง
พาด ตําบลเขาสวน
กวาง อําเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,250 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,788 ลบ.ม. เกล่ีย

เรียบ



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

862 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
เขตเทศบาลตําบลเขา
สวนกวาง - บ้านนาค้อ
 หมู่ที่ 6 ตําบลเขาสวน
กวาง อําเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น

303,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5  ม. ยาว 1,675 ม. หนา
 0.15 ม.หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,331 ลบ.ม. เกล่ีย

เรียบ

863 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต (AC)

 สาย ขก ถ 10036 

บ้านแฮด - บ้านโคก
ก่อง อ.บ้านแฮด จ.

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1 ม. หนา 
0.50 ม. หรือ มีพ้ืนที่ลาดยาง
ไม่น้อย กว่า 32,000 ตร.ม.

864 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) บ้านเลิง หมู่ที่ 8 

ตําบลโคกสี - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข
 2183 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 357 ม. หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 

1,785 ตร.ม.

865 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) สาย ขก ถ 10009

 สายบ้านหนองแก - 

นาชุมแสง อําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 

1 เมตร ยาว 174 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,392

 ตร.ม.

866 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โนน หมู่ที่ 1 ตําบลบ้าน

โนน - ตําบลคูคํา 
อําเภอซําสูง จังหวัด

ขอนแก่น

486,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 189 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือ มีพ้ืนที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,512 ตร.

ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

867 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านหนองไผ่
น้อย หมู่ที่ 4 - บ้าน
โนนท่อน หมู่ที่ 3 

ตําบลดอนดู่ อําเภอ
หนองสองห้อง - เขต
อําเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. ลง
ลูกรังหนา 0.15 ม.(บด อัด
แน่น)หรือมีปริมาณลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม

868 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากบ้านโนน

สะอาด หมู่ที่ 6 ตําบล
ดอนดู่ - บ้านหนองกุง
ใหม่ หมู่ที่ 10 ตําบลคึ
มชาด อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,845 ม. ลง
ลูกรังหนา 0.15 ม.(บด อัด
แน่น)หรือมีปริมาณลูกรังไม่

น้อยกว่า 1,466 ลบ.ม

869 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราเคพซีล สายบ้าน
เปาะ หมู่ที่ 12 ตําบล
หนองสองห้อง - ตําบล
ดงเค็ง อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

1,098,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม. (ไม่มี
ไหล่ทาง) หรือมีพ้ืนที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.

870 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต 

บ้านหนองกอย หมู่ที่ 3
 ตําบลแดงใหญ่ - บ้าน
โนนเรือง หมู่ที่ 18 

ตําบลบ้านค้อ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

(ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 

0.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 14,000 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

871 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน

เนินทอง หมู่ที่ 15 

ตําบลบ้านค้อ - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข
 2 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 

0.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 7,000 ตร.ม.

872 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 - บ้าน
ดอนดู่เมืองใหม่ หมู่ที่ 

15 ตําบลพระลับ 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 65 

เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 

เมตร  ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร 
ยาว 228 เมตร รวมความยาว 
293 เมตร หรือมีพ้ืนที่ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 1,823 ตร.ม.

873 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 - บ้าน

หนองไฮ หมู่ที่ 8 

ตําบลพระลับ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 456 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,824 ตร.ม.

874 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
โนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตําบล
ดอนหัน - ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 208

 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
 1,400 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

875 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต 

บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่
 9 ตําบลดอนหัน - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 208 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

(ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 175 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 

หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
 1,400 ตร.ม.

876 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต 

บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 

ตําบลดอนหัน - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข

 208 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่

 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 369 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,845 ตร.ม.

877 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต 

บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 

ตําบลดอนหัน - บ้าน
หนองโข่ย หมู่ที่ 2,19 

ตําบลทา่พระ อําเภอ
เมือง จัหวัดขอนแก่น 

(ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 369 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,845 ตร.ม.

878 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต 

บ้านหนองหญ้าแพรก 

หมู่ที่ 13 - บ้านโนนตุ่น
 หมู่ที่ 7 ตําบลดอนหัน
 - ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 208 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

เงนิสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 310 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,860 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

879 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต 

บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 
8 ตําบลดอนหัน - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข

 208 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 369 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,845 ตร.ม.

880 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต 

บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 

ตําบลโนนสมบูรณ์ - 
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 174 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 

หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
 1,392 ตร.ม.

881 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 

ตําบลโนนสมบูรณ์ - 
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,380 ตร.ม.

882 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต 

บ้านหนองกระหนวน 

หมู่ที่ 4 ตําบลโนน
สมบูรณ์ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 

อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่
 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,380 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

883 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
โนนทัน หมู่ที่ 8 ตําบล
โนนสมบูรณ์ - บ้านวัง
หว้า หมู่ที่ 8,11 ตําบล
บ้านแฮด อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น 

(ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 369 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,845 ตร.ม.

884 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต 

บ้านพรมนิมิต หมู่ที่ 4 

ตําบลโคกสี - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข
 2183 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 237 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม้น้อยกว่า

 1,185 ตร.ม.

885 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
เลิง หมู่ที่ 8 ตําบลโคกสี

 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

(ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 370 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,850 ตร.ม.

886 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน

โคกแปะ หมู่ที่ 12 

ตําบลโคกสี - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข
 2183 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 370 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,850 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

887 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 - บ้าน
โนนเรือง หมู่ที่ 6,18 

ตําบลบ้านค้อ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 

หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
 1,520 ตร.ม.

888 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต 

บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3,11 

ตําบลบึงเนียม ถึงทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข

 12 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 372 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,860 ตร.ม.

889 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต 

บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 

ตําบลศิลา - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 230

 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 375 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,875 ตร.ม.

890 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต 

บ้านฮ่องเด่ือ หมู่ที่ 9 

ตําบลบึงเนียม - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข

 230 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 372 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,860 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

891 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน

โคกน้อย หมู่ที่ 4 

ตําบลพระลับ - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข

 230 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่

 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 
320 เมตร สายที่ 2 กว้าง 4 

เมตร ยาว 141 เมตร รวม
ความยาว 461 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,844

 ตร.ม.

892 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต วัด
ป่าศรีบูรพา บ้านหนอง
แสง หมู่ที่ 17 ตําบล
พระลับ - ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 230

 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 461 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,844 ตร.ม.

893 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบงึเรือ
ใหญ่ หมู่ที่ 10 - บ้าน
โคกสี หมู่ที่ 1 ตําบล
โคกสี - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 

2183 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.

894 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบึงฉิม 

หมู่ที่ 4 ตําบลบึงเนยีม -

 ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 209 

(ขอนแก่น - เชียงยืน) 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 222 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 888 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

895 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกท่า
 หมู่ที่ 11 ตําบลหนอง
ตูม - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรช่วงที่ 1 กว้าง 
4.50 เมตร ยาว 115 เมตร  
ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว
 47 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 3 

เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 

เมตร รวมระยะทาง 233 เมตร
 หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 895 ตร.ม.

896 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอน
ยาง หมู่ที่ 16 ตําบล
ศิลา - ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 230 

(ทางเล่ียงเมือง) อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 222 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.

897 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
หิน หมู่ที่ 8 ตําบลศิลา
 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทาง

เล่ียงเมือง) อําเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

 

กว้าง 4 เมตร ยาว 222 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.

898 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านท่าแก 

หมู่ที่ 6 ตําบลศิลา - 
ตําบลโคกสี อําเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 253 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

885.50 ตร.ม.

899 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านคําแก่นคูณ หมู่ที่ 
12 ตําบลม่วงหวาน - 

ตําบลกุดน้ําใส อําเภอ
น้ําพอง จังหวดัขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,545 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,023 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

900 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 

ตําบลทรายมูล - ตําบล
บัวใหญ่ อําเภอน้ําพอง 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,480 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,971 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น)

901 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 

ตําบลทรายมูล - 

ตําบลพังทุย อําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,540 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีปริมตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,019 ลบ.ม. (บดอัด

แน่น)

902 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองแซง หมู่ที่ 3
 ตําบลวังชัย - ตําบล
ท่ากระเสริม อําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,550 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,027 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น)

903 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านวังชัย หมู่ที่ 6 

ตําบลวังชัย - บ้าน
นายม หมู่ที่ 2 ตําบล

หนองกุง อําเภอน้ําพอง
 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,545 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,023 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น)

904 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านโสกรัง หมู่
ที่ 3 ตําบลศรีสุข - 

บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 
10 ตําบลนาจาน 

อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,150 

เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 7,290 ลบ.ม. (เกล่ีย

เรียบ)

905 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านผาสุก หมู่ที่ 11 

ตําบลบริบูรณ์ - บ้าน
ซําจําปา หมู่ที่ 2 ตําบล
ดงลาน อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 3,100 เมตร
  หนา 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
1,302 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

906 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 15

 ตําบลศรีสุข - บ้านวัง
ขอนยม หมู่ที่ 10 

ตําบลนาจาน อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 3,100 เมตร
  หนา 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
1,302 ลบ.ม.

907 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บา้นเบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9
 ตําบลบ้านใหม่ - เขต
ตําบลศรีสุข อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,275 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,467 ลบ.ม.

908 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลุกรัง 
บ้านเบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9
 ตําบลบ้านใหม่ - เขต
ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 397 

ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,745 เมตร หนา 0.15 

เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
 1,125  ลบ.ม. ความยาวรวม 

2,245 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,522 

ลบ.ม.

909 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 
1 ตําบลบ้านใหม่ - เขต
ตําบลดงลาน อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,430 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,567 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

910 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 

ตําบลบ้านใหม่ - 
ถนนลาดยางสายบ้าน 

สันติสุข - บ้านศรีอุบล 

อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 
800 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 636 

ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,490 เมตร หนา 0.15 

เมตร ปริมาตรลูกรังไมน่้อยกว่า
 961 ลบ.ม. ความยาวรวม 

2,290 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,597 

ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

911 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่
 4 ตําบลบ้านใหม่ - 
เขตตําบลภูห่าน 

อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,378 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,533 ลบ.ม.

912 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านเบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9
 ตําบลบ้านใหม่ - เขต

ตําบลหนองแดง 
อําเภอสีชมพู จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 874 

ลบ.ม. ช่วงที่ 2  กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,126 เมตร หนา 0.15 

เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
 726 ลบ.ม. ความยาวรวม 

2,226 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 1,600 

ลบ.ม.

913 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 

ตําบลบ้านใหม่ - เขต
ตําบลหนองแดง 

อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,490 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,606 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

914 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 

ตําบลศรีสุข - เขต
ตําบลบ้านใหม่ อําเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 838 

ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

915 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3
 ตําบลบ้านใหม ่- เขต
ตําบลภูห่าน อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,434 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,569 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

916 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 

ตําบลบ้านใหม่ - เขต
ตําบลดงลาน อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,325 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,499 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

917 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 
1 ตําบลบ้านใหม่ - เขต
ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 709 

ลบ.ม.

918 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน 

โรงเรียนเมืองพลพิทยา
คม อําเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.

919 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
สระบัว หมู่ที่ 1 ตําบล
เพ็กใหญ่ - บ้านศรี
รุ่งเรือง หมู่ที่ 11 

ตําบลลอมคอม อําเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.

920 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสร้าง
เอ่ียน หมู่ที่ 8 ตําบล

ป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ - 

ตําบลบ้านหัน อําเภอ
โนนศิลา จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม.

921 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองตับเต่า หมู่ที่

 7 ตําบลป่าปอ - 

ตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,875 เมตร
 หนา 0.10 เมตร ลาดชัน 1:2 

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
 1,495 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

922 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านโนนทัน 

หมู่ที่ 1 ตําบลโนนทัน -

 บ้านฝาง หมู่ที่ 9 

ตําบลโนนทอง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1 

เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200  เมตร ถมดินสูง 1 

เมตร รวมความยาว 1,400 

เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 9,100 ลบ.ม.

923 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านโนนทัน 

หมู่ที่ 1 ตําบลโนนทัน -

 บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 

ตําบลโนนทอง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร
 ถมดินสูงเฉลี่ย 0.85 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย

กว่า 9,067 ลบ.ม. (เกล่ียเรียบ)

924 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านร่องสมอ 

หมู่ที่ 10 ตําบลโนนทัน
 - บ้านหนองแวง หมู่ที่
 7 ตําบลโนนสะอาด 

อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 
990 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.95 

เมตร  พร้อมวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 &#216;

 0.40 เมตร จํานวน 28 ท่อน 

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 
440 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.95 

เมตร รวมความยาว 1,430 

เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 8,765 ลบ.ม.

925 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหนองโน 

หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านเม็ง -
 ป่าสงวนภูเม็งทอง 
อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น เชื่อม
เขตอําเภอบ้านแท่น 

จังหวัดชัยภูมิ

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร
 ถมดินสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 

9,100 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

926 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหนองเรือ 

หมู่ที่ 10  ตําบลหนอง
เรือ - แหล่งเกษตร

ตําบลโนนทอง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1 

เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 &#

216; 1 เมตร จํานวน 16 ท่อน
 ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 

300 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร 
รวมความยาว 1,300 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย

กว่า 8,450 ลบ.ม. (เกล่ียเรียบ)

927 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยก
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2322 

(กระนวน - ซําสูง) บ้าน
ใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 19 

ตําบลหนอง โก - บ้าน
ส่างทิพย์ หมู่ที่ 8 

ตําบลน้ําอ้อม อําเภอ
กระนวน จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  ยาว 171 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
 855 ตร.ม.

928 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน

ราศรี หมู่ที่ 18 (คุ้มเก้า
บาท) - บ้านคําไฮ หมู่ที่

 3 ตําบลหนองโก - 

บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่
ที่ 5 ตําบลดูนสาด 

อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 173 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

 865 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

929 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน

ราศรี หมู่ที่ 18 (คุ้มเก้า
บาท) - บ้านผักแว่น 

หมู่ที่ 16 ตําบลหนองโก
 - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 
หมู่ที่ 5 ตําบลดูนสาด 

อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 173 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือ มีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 865 ตร.ม.

930 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยก
ทางหลวงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น สาย ขก ถ 

10049 (บ้านหนองโน -

 บ้านทุ่งใหญ่) - บ้าน
คํามืด หมู่ที่ 3 ตําบล

บ้านฝาง อําเภอ
กระนวน จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 173 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม.

931 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
โคกสะอาด หมู่ที่ 10  

ตําบลห้วยโจด - บ้าน
เวียงแก้ว หมู่ที่ 2 

ตําบลหนองกุงใหญ่ 
อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 173 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ขา้งละ 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 865 ตร.ม.

932 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 -  

บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 

ตําบลน้ําอ้อม -  บ้าน
ผักหนาม หมู่ที่ 4 

ตําบลหนองกุง ใหญ่ 
อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  ยาว 172 เมตร
 หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

933 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านบะแค หมู่ที่ 5 

ตําบลแวงใหญ่ - บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 

ตําบลคอนฉิม อําเภอ
หนองแวง จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร
 หนา 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
644 ลบ.ม.

934 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังจาก
ทางหลวงชนบท 

หมายเลข 4008 บ้าน
หนองไห หมู่ที่ 1 

ตําบลหนองแปน - 

ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

935 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 

ตําบลหนองแปน - 

บ้านห้วยหินเก้ิง หมู่ที่ 
11 ตําบลโพนเพ็ก 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
  หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,812 ลบ.ม.

936 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองแปน หมู่ที่ 
12 ตําบลหนองแปน 

อําเภอมัญจาคีรี - บ้าน
ชีกกค้อ หมู่ที่ 7 ตําบล
เมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่

 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

937 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหัน หมู่ที่ 2 - บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 11 

ตําบลกุดเค้า - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข
 229 อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวดัขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

938 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
จากทางหลวงหมายเลข
 2062 บ้านโนนเขวา 
หมู่ที่ 6 ตําบลสวน

หม่อน - ตําบลหนอง
แปน อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

939 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 

ตําบลสวนหม่อน - 

ทางหลวง แผ่นดิน
หมายเลข 2062 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

940 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 
11 - บ้านหนองโน หมู่
ที่ 5 ตําบลกุดเค้า 

อําเภอมัญจาคีรี - เขต
อําเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

941 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายสํานักสงฆ์ซับ

โปงลาง บ้านห้วยแล้ง 
หมู่ที่ 7 ตําบลคําแคน 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

942 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 

ตําบลนางาม - บ้าน
เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 

ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงนิทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

943 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองสองห้อง หมู่
ที่ 1 ตําบลนางาม - 

ตําบลคําแคน อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

944 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 

ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี ถึง ตําบล

พระยืน อําเภอพระยืน
 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

945 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากทางหลวง

หมายเลข 2062 บ้าน
นาฮี หมู่ที่ 6 ตําบลโพน
เพ็ก - ตําบลคําแคน 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

946 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 

ตําบลพระยืน อําเภอ
พระยืน - ตําบลป่า

มะนาว อําเภอบ้านฝาง
 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

947 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 

ตําบลพระยืน - ตําบล
ท่าศาลา อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการ 
คมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

948 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านศาลาทิพย์ หมู่ที่ 

13 ตําบลพระยืน 

อําเภอพระยืน ถึง บ้าน
หนองคลองน้อย หมู่ที่ 

8 ตําบลป่ามะนาว 
อําเภอบ้านฝาง จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

949 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลุกรัง 
บ้านศาลาทิพย์ หมู่ที่ 

13 ตําบลพระยืน 

อําเภอพระยืน ถึง บ้าน
คําน้อย หมู่ที่ 4 ตําบล
คําแคน อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

950 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14

 ตําบลนาข่า - ทาง
หลวงชนบทหมายเลข 

4053 อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

951 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดิน บ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที่ 1
 ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น - เขตติดต่อ
ตําบลหนองคู อําเภอ

บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 935 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
4,637 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

952 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดิน บา้น
โนนแสนสุข หมู่ที่ 10 

ตําบลหนองแปน - 

ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 935 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
4,637 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

953 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดิน บ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที่ 1
 ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น - เขตติดต่อ
ตําบลหนองสังข์ 

อําเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 935 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
4,637 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

954 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดิน บ้าน
คําแคนใต้ หมู่ที่ 1 

ตําบลคําแคน อําเภอ
มัญจาคีรี - ตําบลพระ
ยืน อําเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 935 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
4,637 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

955 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
คอม หมู่ที่ 1 ตําบล

โนนคอม - ตําบลภูผา
ม่าน อําเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 0.15  เมตร 

หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
 840 ตร.ม.

956 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาฝาย
เหนือ หมู่ที่ 5 ตําบลนา
ฝาย ถึง ตําบลวังสวาบ

 อําเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 0.15  เมตร 

หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
 840 ตร.ม.

957 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนเตา
เหล็ก หมู่ที่ 10 ตําบล
วังสวาบ - บ้านสอง

คอน หมู่ที่ 3 ตําบลนา
ฝาย อําเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 0.15  เมตร 

หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
 840 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

958 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาน้ํา
ซํา หมู่ที่ 5 ตําบลภูผา
ม่าน ถึง ตําบลห้วยม่วง

 อําเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 0.15  เมตร 

หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
 840 ตร.ม.

959 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ บ้านซําภู

ทองใต้ หมู่ที่ 2 ตําบลภู
ผาม่าน ถึง ตําบลห้วย
ม่วง อําเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 0.15  เมตร 

หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
  840 ตร.ม.

960 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสว่าง
โนนสูง หมู่ที่ 3 ตําบลภู
ผาม่าน อําเภอภูผาม่าน
 - ตําบลนาหนองทุ่ม 

อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 0.15  เมตร 

หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
 840 ตร.ม.

961 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโต้น หมู่ที่ 1 

ตําบลบ้านโต้น - บ้าน
พระบุ หมู่ที่ 1 ตําบล
พระบุ อําเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร
 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,550 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

962 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1
 ตําบลหนองแวง - 

บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 

ตําบลขามป้อม อําเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร
 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย

กว่า 1,550 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

963 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 

ตําบลหนองแวง 
อําเภอพระยืน ถึง บ้าน
หว้า หมู่ที่ 2 ตําบล

บ้านหว้า อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร
 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 795 ลบ.ม.(เกล่ียเรียบ) 

งานดินถมคันทางยาว 500 

เมตร (สูงเฉลี่ย) 0.80 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย

กว่า 2,880 ลบ.ม.

964 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 

ตําบลบ้านโต้น อําเภอ
พระยืน - บ้านหนอง

ขาม หมู่ที่ 2 ตําบลโนน
สมบูรณ์ อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
 715 ลบ.ม.(เกล่ียเรียบ) งาน
ดินถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 

510 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม
เกล่ียเรียบไม่น้อยกว่า 3,876 

ลบ.ม.

965 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตรสายบ้าน โสกด่ัง
 หมู่ที่ 3 ตําบลโคกงาม
 - บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 

ตําบลหนองบัว อําเภอ
บ้านฝาง จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กวา้ง 6 เมตร  ยาว 1,360 

เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
4,590 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

966 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่
 5 ตําบลบ้านแท่น - 

ตําบลปอแดง อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,865 เมตร
  หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,483 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

967 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 

ตําบลปอแดง อําเภอ
ชนบท - เขตตําบล
หนองแวงนางเบ้า 
อําเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร  ยาว 1,865 

เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,483 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

968 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 
5 ตําบลปอแดง อําเภอ
ชนบท - เขตตําบล

หนองปลาหมอ อําเภอ
โนนศิลา จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,865 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,483 ลบ.ม.

969 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนดิน บ้าน
สะอาด หมู่ที่ 4 ตําบล
กุดธาตุ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 

2133 อําเภอหนองนา
คํา จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 7 เมตร ยาว 392 เมตร 
สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 

10,535 ลบ.ม.

970 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง

 หมู่ที่ 9 ตําบลโคก
สําราญ ถึง ทางหลวง
ชนบทหมายเลข 1309

 อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่
 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
166 เมตร หนา 0.15  เมตร 

หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
 830 ตร.ม.

971 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
เก่ียว หมู่ที่ 3 (ข้างวัด
ทางทิศเหนือ) ตําบล
โคกสําราญ - ทาง 

หลวงแผ่นดินหมายเลข
 2 อําเภอ บ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
166 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
 830 ตร.ม.

972 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านขาม
เปี้ย หมู่ที่ 9 (คุ้มวัง

อุดม) ตําบลบ้านแฮด -

 ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
166 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
 830 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

973 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 

ตําบลหนองปลาหมอ -

 บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 

ตําบลโนนศิลา อําเภอ
โนนศิลา จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,355 เมตร
 งานผิวจราจรหินคลุกเกล่ีย
เรียบ หนา 0.10 เมตร 

ปริมาตรหินคลุกไม่นน้อยกว่า 
704 ลบ.ม. (เกล่ียเรียบ)

974 การพัฒนาเมอืงและชุมชน ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านดู่น้อย หมู่ที่ 7 

ตําบลโนนแดง อําเภอ
โนนศิลา ถึง เขตตําบล
เมืองเพีย อําเภอบ้านไผ่

 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,355 เมตร
 งานผิวจราจรหินคลุกเกล่ีย
เรียบ หนา 0.10 เมตร 

ปริมาตรหินคลุกไม่นน้อยกว่า 
704 ลบ.ม. (เกล่ียเรียบ)

975 การพัฒนาเมืองและชมุชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านวังผือ หมู่ที่ 4,9 

ตําบลขามป้อม อําเภอ
เปือยน้อย - เขตตําบล
ป่าปอ อําเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,420 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,885 ลบ.ม.

976 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนายม 

หมู่ที่ 5 - บ้านแห้ว หมู่
ที่ 9 ตําบลบ้านโนน 

เชื่อมถนนสายบ้าน
หนองบัวน้อย - บ้าน
กระนวน อําเภอซําสูง 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
 875 ตร.ม.

977 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโสกขา
แก้ว หมู่ที่ 3 - บา้นซํา
โอง หมู่ที่ 6 ตําบลห้วย
เตย อําเภอซําสูง เชื่อม
ถนนสายอําเภอเชียงยืน

 อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
175 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
 875 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

978 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอน
เขียง หมู่ที่ 4 ตําบลคํา
แมด อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก่น - 

หนองนาไร่เดียว ตําบล
กุดดุก อําเภอเชียงยืน 

จังหวัดมหาสารคาม

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม.

979 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง
หลวง 4021 - บ้าน

โนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตําบล
สงเปือย อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 850 ตร.ม.

980 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง

หลวงภูเวียงหนองแก -

 บ้านโคกไร่ หมู่ที่ 7 

ตําบลสงเปือย อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 850 ตร.ม.

981 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง

หลวงภูเวียงหนองแก -

 บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่
 9 ตําบลสงเปือย 

อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 850 ตร.ม.

982 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง

หลวงภูเวียงหนองแก -

 บ้านธารทอง หมู่ที่ 10

 ตําบลสงเปือย อําเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 850 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

983 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง

หลวงภูเวียงหนองแก -

 บ้านสงเปือย หมู่ที่ 11

 ตําบลสงเปือย อําเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 850 ตร.ม.

984 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง
หลวงหนองแก - บ้าน
สงเปือย หมู่ที่ 1 ตําบล
สงเปือย อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร 
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า

 790 ตร.ม.

985 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง

หลวงหมายเลข 4021 -

 บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 
4 ตําบลสงเปือย 

อําเภอภเูวียง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 850 ตร.ม.

986 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนคูณ
 หมู่ที่ 11 ตําบลหนอง
กุงธนสาร - ทางหลวง
หมายเลข 2038 ตําบล
สงเปือย อําเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงนิทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
 850 ตร.ม.

987 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้านโพธิ์
ตาก หมู่ที่ 10 - บ้าน
โนนฆ้อง หมู่ที่ 5 

ตําบลบ้านผือ อําเภอ
หนองเรือ เชื่อมทาง

หลวงชนบท ขก 4063

 ตําบลหนองบัว 
อําเภอบ้านฝาง จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 188 เมตร 
ชั้นพ้ืนทาง (หินคลุกแน่น) หนา
 0.10  เมตร มีไหล่ทางข้างละ 

1 เมตร หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,504 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

988 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ แยกบ้าน
ดอนโมง - บ้านกงกลาง
 บ้านดอนโมง หมู่ที่ 8 

ตําบลบ้านกง เชื่อม
ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 12 (ถนน
มะลิวรรณ) ตําบลจรเข้

 อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 188 เมตร 
ชั้นพ้ืนทาง (หินคลุกแน่น) หนา
 0.10  เมตร มีไหล่ทางข้างละ 

1 เมตร หรือมพ้ืีนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,504 ตร.ม.

989 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองเม็ก หมู่ที่ 5 

ตําบลบ้านกง - ทาง
หลวงชนบท ขก 2079

 ตําบลบ้านเรือ อําเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
248 เมตร ชั้นพ้ืนทาง (หินคลุก
แนน่) หนา 0.10 เมตร ไม่มี

ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,488 ตร.ม. และตี

เส้นผิวจราจร

990 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
ศาลาทอง หมู่ที่ 12 - 

บ้านฟ้าเหลื่อม หมู่ที่ 6
 ตําบลหนองเรือ เชื่อม
ทางหลวงชนบท ขก 

2079 ตําบลบ้านกง 
อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
247 เมตร ชั้นพ้ืนทาง (หินคลุก
แน่น) หนา 0.10 เมตร ไม่มี

ไหล่ทาง หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 1,482 ตร.ม. และตี

เส้นผิวจราจร

991 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้านโสก
อุดม หมู่ที่ 7 ตําบลวัง
หินลาด ถึง ทางหลวง
หมายเลข 288 อําเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมกีารคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 315 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,890 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

992 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้าน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 2 

ตําบลวังหินลาด ถึง 
ตําบลหนองไผ่ อําเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 315 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,890 ตร.ม.

993 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้านโนน
ทองหลาง หมู่ที่ 3 

ตําบลนาหนองทุ่ม - 

ทางหลวงหมายเลข 12

 อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 315 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,890 ตร.ม.

994 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้านโนน
โก หมู่ที่ 6 ตําบลนา
หนองทุ่ม ถึง ทาง

หลวงหมายเลข 201 

อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมกีารคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 315 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,890 ตร.ม.

995 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้าน

หนองหนามแท่ง หมู่ที่ 
7 ตําบลหนองเขียด - 

ทางหลวงหมายเลข 

201 อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
315 เมตร หรือมีพ้ืนที่ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 1,890 ตร.ม.

996 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้าน
สระแก้ว หมู่ที่ 10 

ตําบลนาหนองทุ่ม - 

ทางหลวงหมายเลข 

201 อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
315 เมตร หรือมีพ้ืนที่ลาดยาง

ไม่น้อยกว่า 1,890 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

997 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 ถึง 
บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 8 

ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี - เขตตําบล
พระบุ อําเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,812 ลบ.ม.

998 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9
 ตําบลท่าศาลา - พ้ืนที่
สวนป่าตําบลโพนเพ็ก 

อําเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

999 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 

ตําบลท่าศาลา - บ้าน
โนนสว่าง หมู่ที่ 7 

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

1000 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 

2062 - บ้านไส้ไก่ หมู่ที่
 1 ตําบลท่าศาลา 
อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

1001 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 9 ตําบลโพนเพ็ก
 - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4
 ตําบลท่าศาลา อําเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1002 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ทางหลวงหมายเลข 

229 บ้านหนองโจด 

หมู่ที่ 7 ตําบลกุดเค้า 
อําเภอมัญจาคีรี - 
ตําบลชนบท อําเภอ

ชนบท จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

1003 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 

11 ตําบลกุดเค้า 
อําเภอมัญจาคีรี ถึง 
ตําบลโนนพะยอม 

อําเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

1004 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 

ตําบลกุดเค้า อําเภอ
มัญจาคีรี ถึง ตําบล
โนนพะยอม อําเภอ

ชนบท จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

1005 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 

ตําบลกุดเค้า อําเภอ
มัญจาคีรี ถึง ตําบลนา
แพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย

 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

1006 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 

ตําบลหนองแปน 

อําเภอมัญจาคีรี - 
ตําบลโคกสําราญ 

อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1007 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 

ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี - บ้านแก่น
ประดู่ หมู่ที่ 8 ตําบล
พระยืน อําเภอพระยืน

 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

1008 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายจากทางหลวง

ชนบท 4008 - วัดป่า
สันติธรรม บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 9 ตําบล
สวนหม่อน อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

1009 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านหวายหลึม หมู่ที่ 
15 ตําบลนาข่า - บ้าน
โนนงาม หมู่ที่ 2 ตําบล
นางาม อําเภอมัญจาคีรี

 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,812 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

1010 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
กุง หมู่ที่ 17 ตําบลศิลา
 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทาง

เล่ียงเมือง) อําเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว
 96 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 

เมตร ยาว 115 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวมระยะทาง 211 

เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 892 ตร.ม.

1011 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
ม่วง หมู่ที่ 12 ตําบล
ศิลา - ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 230 

(ทางเล่ียงเมือง) อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 222 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1012 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
ม่วง หมู่ที่ 3 (ซอยศาล
เจ้า) ตําบลศิลา - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข
 230 (ทางเล่ียงเมือง
ขอนแก่น) อําเภอเมือง

 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม.

1013 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8

 ตําบลโนนสมบูรณ์ 
อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น - 

ตําบลกุดหมากไฟ 

อําเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธานี

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,545 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
2,023 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

1014 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่
 2 ตําบลโนนสมบูรณ์ -
 บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4
 ตําบลนางิ้ว อําเภอเขา

สวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,540 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

2,019 ลบ.ม.

1015 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8

 ตําบลโนนสมบูรณ์ 
อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น - 

บ้านป่าไม้ หมู่ที่ 2 

ตําบลหนองกุงศรี 
อําเภอโนนสะอาด 

จังหวัดอุดรธานี

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 7 เมตร ยาว 1,390 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,522 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1016 การพัฒนาเมืองและชุมชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านส่วาง
พัฒนา หมู่ที่ 4 - บ้าน
ขามป้อม หมู่ที่ 2 

ตําบลหนองแซง 
อําเภอบ้านแฮด - 

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร ยาว 104 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.

1017 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน
โคกกลาง หมู่ที่ 8 

ตําบลวงัชัย ถึง ตําบล
หนองกุง - บ้านหัวบึง 
หมู่ที่ 3 ตําบลพังทุย 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร ยาว 295 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า

 1,475 ตร.ม.

1018 การพัฒนาเมืองและชุมชน ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
รอบป่าช้าชุมชน บ้าน
วังม่วง หมู่ที่ 1 ตําบล
วังม่วง อําเภอเปือย

น้อย - ทางหลวงชนบท
 ขก 4038 จังหวัด

ขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีการคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร ยาว 1,400 เมตร
 ถมดินบางช่วงยาว 400 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 670 

ลบ.ม.

1019 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ิมศักยภาพการ
พัฒนากลุ่มสตรี 
จังหวัดขอนแก่น

3,000,000.00 1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กร 
สตรีทุกระดับให้มีความเข้ม 

แข็ง และน้อมนําหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปปรับใช้ในชีวิต 

2.เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ของกลุ่มอาชีพสตรี/ผู้ผลิต/ 

ผู้ประกอบการOTOP ได้รับ 

การพัฒนาและยกระดับ 

1.คณะกรรมการพัฒนาสตรี 
จังหวัด(กพสจ.) จาก 26 อําเภอ
 จํานวน 73 คน 2.นักวิชาการ
พัฒนาชุมชน ที่รับผิดชอบงาน
สตรีระดับ อําเภอ จํานวน 26 

คน จาก สนง.พัฒนาชุมชน 

จังหวัดขอนแก่น  1 คน 4.

คณะกรรมการพัฒนาสตรี 
ตําบล (กพสต.) ในพ้ืนที่ 26 

อําเภอ จํานวน 198 ตําบล 5.

กลุ่มอาชีพสตรี/ผู้ผลิต/ 

ผู้ประกอบการและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในเขต พ้ืนที่

 26 อําเภอ



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1020 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จัดงานส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่

1,500,000.00 1.เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ 
ท่องเท่ียวเมืองขอนแก่น 

2.เพ่ือเป็นการส่งเสริม 

เศรษฐกิจ 

1.การจัดแสดงประกอบแสง สี 

เสียงภายในงานเพ่ือความ 

ยิ่งใหญ่ตระการตา 2.จัด
กิจกรรมบนเวทีในคืน วันที่ 31

 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 1 

มกราคม 2560

1021 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จัดงานมหกรรม
มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ 

นานาชาติ

600,000.00 1.เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ 
ท่องเท่ียวเมืองขอนแก่น 

2.เพ่ือเป็นการส่งเสริม 

เศรษฐกิจ 

หน่วยงานจังหวัดขอนแก่น อาทิ
 องค์การบริหารส่วนจัง หวัด
ขอนแก่น, เทศบาลนคร 
ขอนแก่น และหน่วยงาน 

ภาคเอกชน

1022 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ 
"สร้างจิตสํานึก ปกป้อง
สถาบันและสร้างความ
ปรอง ดองสมานฉันท์

ของคนในชาติ"

2,900,000.00 เพ่ือเสริมสร้างอุดม 

การณ์ ความรักชาติ 

ศาสนา และสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ ภายใต้ 

การปกครองระบอบประ 

ชาธิปไตยอันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
สร้างแรงบันดาลใจ สร้าง 

ความรัก ความสามัคคีของ คน
ในชาติ ตลอดจนยึดมั่น 

เทิดทูนสถาบันหลักของ ชาติ 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เยาวชน 

ประชาชน ใน จ.ขอนแก่น 

ข้าราชการ พนักงานและ
โรงเรียนใน สังกัด อบจ.

1023 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้ด้อยโอกาส

500,000.00 เพ่ือสงเคราะห์ช่วย 

เหลือประชาชนผู้ด้อย 

โอกาส ผู้ยากไร้ หรือ 

ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย 

เป็นของตนเองอย่าง 
มั่นคงถาวร 

ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับ 

ผู้ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่ 
จังหวัดขอนแก่น ตามที่ได้ 

รับรองขอ

1024 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวงาน 

ประเพณีและงาน
เทศกาลต่าง ๆ

1,000,000.00 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเท่ียวประเพณีและงาน
เทศกาลต่างๆเพ่ือให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของชุมชนด้านการ

ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น สืบ
สานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 
ท่องเท่ียวร่วมกับชุมชน 

หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน 

โดยเน้นการมี ส่วนร่วม



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
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1025 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 1 อําเภอ 1 หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

700,000.00 1.เพ่ือเสริมสร้างความ 

เข้มแข็งแก่ชุมชนในการ 
ดําเนินชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพ่ือขยายผลหมู่บ้าน 

เศรษฐกิจพอเพียงใน 

จังหวัดขอนแก่น 

3.เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ในจังหวัด 

 -สร้างศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียงใน หมู่บ้านนําร่อง

เศรษฐกิจ พอเพียง  -พัฒนาให้
เป็นหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง

 ของ อําเภอในเขตจังหวัด 

ขอนแก่น

1026 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแบบ เศรษฐกิจ

พอเพียง

9,400,000.00  -เพ่ือส่งเสริมเกษตรกร 
ในการประกอบอาชีพ 

ตามแนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ขุดบ่อน้ําในไร่นา อบรม
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาแหล่งน้ํา
เพ่ือการเกษตร -บูรณาการ

ร่วมกับหน่วย งานอ่ืนในการจัด
กิจกรรม  -สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต ด้านอาชีพแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง

1027 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่
เย็น เป็นสุข ดีเด่น

ระดับจังหวัด

200,000.00 1.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข 

ที่มีผลงานดีเด่น 

2.เพ่ือจัดการความรู้และพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้ใน

กระบวนการบริหารจัดการชุมชน

จัดประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข 2 

ระดับ(1)ระดับอําเภอ ๆ ละ 1 

หมู่บ้าน (2)ระดับจังหวัด 

คัดเลือกจากระดับอําเภอ รวม 

3 หมู่บ้าน

1028 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ขุดลอกลําห้วยน้อย 

บ้านห้วยสายหนัง หมู่ที่
 6 ตําบลสีชมพู อําเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น

 - ตําบลนากอก  

อําเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 10 ม.ยาว 1,220ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,460 ลบ.ม.
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1029 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 500,000.00  -เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการค้า การ
ลงทุน และแสดงศักยภาพด้าน
อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
ของเมืองขอนแก่น และจังหวัด

ต่าง ๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยง
กลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ํา
โขงโดยเฉพาะเมืองหลักตามเส้น 

ทาง EWEC และเมืองตามแนว
พ้ืนที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้  

1. จัดงานอีสาน อุตสาหกรรม
แฟร์ คร้ังที่ 4 (E-SAN 

INDUSTRIAL FAIR 2019) 2. 

จัดงานอีสาน อุตสาหกรรมแฟร์
 คร้ังที่ 5 (E-SAN INDUSTRIAL

 FAIR 2020) 3. จัดงานอีสาน 

อุตสาหกรรมแฟร์ คร้ังที่ 6 

(E-SAN INDUSTRIAL FAIR 

2021)

1030 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ศึกษาดูงานเพ่ือการ
บริหารจัดการ เรียนรู้
ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง

500,000.00 -เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะในการ
ทํางานของนักศึกษา ผู้นําท้องถิ่น
และประชาชนในอําเภอโนนศิลา 

นักศึกษา กศน.  ผู้นําท้องถิ่น 

และประชา ชนอําเภอโนนศิลา
 จํานวน 100 คน

1031 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โครงการพัฒนาสตรี 
อําเภอโนนศิลา และ
ศึกษาดูงานตามรอย
พ่อสานต่อ เศรษฐกิจ

พอเพียง

500,000.00 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการ
พัฒนาตัวเองของสตรี ให้เป็นที่
ยอมรับของสังคม เสริมสร้าง
ความรู้และทักษะ และเพ่ิมขีด
ความเป็นผู้นําของสตรีโดยนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ดําเนินชีวิต 

สตรีในพ้ืนที่อําเภอ โนนศิลา 
จํานวน 150 คน

1032 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน

200,000.00 1.เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการ
ปลูกกล้วยให้ได้มาตรฐานมากขึ้น 

2.เพ่ือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
เกิดจากกล้วยให้เพ่ิมมากขึ้น 

3.เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายผู้
ปลูกกล้วยให้เพ่ิมมากขึ้น 

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก
กล้วยซําสูง
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1033 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ฝึกอบรมสนับสนุน
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ข้าว
เกรียบฟักทอง กล้วย
เบรคแตก ข้าวแต๋น

100,000.00 1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้
เรียนรู้การทําข้าวเกรียบ กล้วย

เบรคแตก ข้าวแต๋น 

2.เพ่ือมีอุปกรณ์ วัตถุดิบในการ
จัดทําและผลิตสินค้าออกสู่ตลาด 

3.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริม
อาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้กับ

กลุ่มอาชีพและชุมชน 

กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่ม
อาชีพ  จํานวน 70 คน

1034 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมสินค้าของ 

วิสาหกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้กับ ชุมชน

219,000.00 1.สมาชิกของกลุ่มรวมถึงชุมชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

2.สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
เป็นที่ต้องการของลูกค้าและ

ท้องถิ่น 

สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และ
แม่บ้านตําบลน้ําพอง จํานวน 

255 คน

1035 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รวมพลังสตรี รวมนํ้าใจ
 ก้าวสู่ยุคใหม่ เทิดไท้ 

องคร์าชินี

200,000.00 1.เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้า พระบรมราชินีนาถในวัน

มหามงคล  

   12 สิงหาคม 

2.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนองค์กร
สตรีให้มีโอกาสแสดงออกถึง

ความสามารถและการ 
   มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆด้าน 

กลุ่มองค์กรสตรี ระดับ อําเภอ 

ตําบล หมู่บ้าน จํานวน 600 

คน หัวหน้าส่วนราชการ และ 

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จํานวน
 50 คน

1036 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนช่วยเหลือ
เด็ก/สตรี เยาวชน 

คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 

และคนพิการ

1,200,000.00 1.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้
ความรู้ให้กับสตรี เยาวชน คนชรา

 ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ 
2.ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ให้กับสตรี เยาวชนคนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ 

เด็ก/เยาวชน และประชาชนใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น

1037 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชน

100,000.00 เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

ตลอดจนการมีส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1038 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างฝายสริมสร้าง
ระบบนิเวศต้นน้ํา และ
ฝายหินทิ้ง (Check 

Dam) แบบประชาอาสา

1,300,000.00 ความรู้ความเข้าใจ 

การอนุรักษ์ทรัพยา 
กรดิน น้ํา และป่าไม้ 
ลดปัญหาภัยแล้ง 

ประชาชน และจัดทํา ฝายต้น
น้ําหรือฝายหิน ทิ้ง ปีละ 10 รุ่น
 และ สร้างฝายปีละไม่น้อยกว่า

 28 แห่ง

1039 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

บูรณาการความ
ร่วมมือภาครัฐ เอกชน 

ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือการ
อนุรักษ์และ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวด ล้อม
จังหวัดขอนแก่น

300,000.00 เพ่ือสร้างจิตสํานึก 

ให้ประชาชนตระ 

หนักถึงการมีส่วน 

ร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา 

ป่าไม้  

จัดอบรม สร้างจิตสํานึก การมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม

ให้กับประชา ชนจังหวัด
ขอนแก่น

1040 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราช กุมารี

400,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ 
อนุรักษ์พันธุกรรม 

พืชในท้องถิ่นไม่ให้ 

สูญพันธุ์ และสนอง 
พระราชดําริโครง 
การอนุรักษ์พันธุ 

กรรมพืช 

จัดอบรมและต้ังศูนย์สวน 

พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เพ่ือ
อนุรักษ์พันธุกรรม พืชท้องถิ่น

ไม่ให้สูญพันธุ์

1041 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

บริหารจัดการขยะและ
มลพิษ ในจังหวัด

ขอนแก่น

400,000.00 เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสํานึก 

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ลด 

ปริมาณขยะในโรงเรียนและ 

ชุมชน โดยใช้หลัก 3 Rs 

และการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

จัดอบรมเยาวชนและครู ใน
โรงเรียนในเขต จังหวัดขอนแก่น

1042 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนในการ จัดการ
ขยะมูลฝอยแบบครบ

วงจร

900,000.00 เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสํานึก 

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ลด 

ปริมาณขยะในโรงเรียนและ 

ชุมชน โดยใช้หลัก 3 Rs 

และการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

จัดอบรมประชาชนและ ผู้นํา
ชุมชนในพ้ืนที่ จังหวัดขอนแก่น

 ปีละ  2 รุ่น

1043 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

บริหารจัดการระบบ
กําจัดขยะ มูลฝอยรวม
แบบผสมผสาน จังหวัด

ขอนแก่น

60,000.00 เพ่ือสร้างให้มีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการแก้ไขปัญหา 

ขยะล้นเมืองในเขต  

จ.ขอนแก่น 

จัดประชุมสัมมนา อปท. และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในเขต 

จ.ขอนแก่น
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1044 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

บริหารจัดการขยะ
อันตราย จังหวัด

ขอนแก่น

700,000.00 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ 

ในการแข้ไขปัญหาขยะ 

อันตรายในเขต จ.ขอนแก่น 

จัดอบรมการคัดแยกขยะ 

อันตรายออกจากขยะ ทั่วไป
ก่อนทิ้ง และการ ทํา Mou 

ร่วมกัน

1045 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมประสิทธิภาพ
เครือข่ายอาสาสมัคร 

พิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม

200,000.00 เพ่ือสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 
และดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 

ชุมชนท้องถิ่น 

จัดอบรมสร้างจิตสํานึก ในการ
เฝ้าระวังดูแล รักษา

ส่ิงแวดล้อมชุมชน และขยาย
เครือข่ายให้ ครอบคุลมพ้ืนที่  

จ.ขอนแก่น ปีละ 5 รุ่น

1046 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

อบรมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า 

(รสทป.)

800,000.00 เพ่ือถ่ายทอดพระราชปฏิธานของ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินี 
นาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการร่วมกัน 

ดูแลรักษาป่า ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ 

และประชาชนในพ้ืนที่รอบป่า 
 

จัดฝึกอบรมราษฎรอาสา 
สมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) เพ่ือ
ป้องกันรักษาป่าและ ควบคุม
ไฟป่า โดยสร้าง การมีส่วนร่วม

 ปีละ 3 รุ่น

1047 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

เยาวชนไทยใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม

200,000.00 เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ 

เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

จัดอบรมสร้างจิตสํานึก การมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม
ให้กับเยาวชน ใน จังหวัด

ขอนแก่น

1048 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

1 อําเภอ 1 ชุมชน
ต้นแบบการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

500,000.00 เพ่ือพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบ 

การจัดการส่ิงแวดล้อม และขยาย 

ผลให้แก่หมู่บ้านอ่ืน 

จัดอบรมสร้างจิตสํานึก การมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม
ให้กับประชา ชน จ.ขอนแก่น 

ปีละ 2 รุ่น

1049 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเสียว 
ช่วงบ้านหันแฮด หมู่ที่ 

2 ตําบลบ้านแท่น 

อําเภอชนบท - อําเภอ
โนนศิลา จังหวัด

ขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 492 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจาก
เดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือ
มี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 

12,936 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1050 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างระบบสูบน้ํา
ด้วยพลังงานแสง 

อาทิตย์ (โซล่าเซลปั๊ม) 

และขุดเจาะบ่อ บาดาล
 บ้านนาคูณ หมู่ที่ 3  

ตําบลบ้านโคก อําเภอ
หนองนาคํา  จังหวัด

ขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ 

และขุดเจาะบ่อ บาดาลขนาด 6

 นิ้ว  ความลึกเฉลี่ย 50 ม.  

ติดต้ังเคร่ืองสูบแบบจุ่ม น้ํา 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2  แรงม้า

1051 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยท่าน้ํากิน
 บ้านนาฮี หมู่ที่ 6 

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบล
สวน หม่อน อําเภอ
มัญจาคีรี  จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 885 ม. ลึก
เดิม 1.50 ม.  ขุดลึก 2 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 
13,275 ลบ.ม.

1052 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยพ่อเทิง 
บ้านขามป้อม หมู่ที่ 10

 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบล
 ท่าศาลา อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 885 ม. ลึก
เดิม 1.50 ม.  ขุดลึก 2 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 
13,275 ลบ.ม.

1053 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนอง
โดน บ้านห้วยฮวก หมู่
ที่ 2 ตําบลโพนเพ็ก - 

ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 885 ม. ลึก
เดิม 1.50 ม.  ขุดลึก 2 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 
13,275 ลบ.ม.

1054 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยน้อย 

บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบล
 ท่าศาลา อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 885 ม. ลึก
เดิม 1.50 ม.  ขุดลึก 2 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 
13,275 ลบ.ม.

1055 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยสะพาน
ขามป้อม บ้านโนนคุต 

หมู่ที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก
 - ตําบลท่าศาลา 
อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 885 ม. ลึก
เดิม 1.50 ม.  ขุดลึก 2 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 
13,275 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1056 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยมะรึ
กคึกคะ บ้านโนนคุต 

หมู่ที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก
 - ตําบล ท่าศาลา 
อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 885 ม. ลึก
เดิม 1.50 ม.  ขุดลึก 2 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 
13,275 ลบ.ม.

1057 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยฉายหนัง
 บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1
 ตําบลสีชมพู - ตําบล
บริบูรณ์ อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ขนาดปากกว้าง 14 ม. ยาว 
968 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 

13,460  ลบ.ม.

1058 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วย
แฝก บ้านหนองไฮ หมู่
ที่ 3 ตําบลปอแดง และ

ตําบลบ้านแท่น  

อําเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น

480,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือก่ารอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 132 ม. 

ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 11,500 ลบ.

ม.

1059 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองสระบัว 
บ้านร่องดูก หมู่ที่ 5 

ตําบลกุดเพียขอม และ
ตําบล ห้วยแก อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือก่ารอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ขนาดกว้าง 55 ม. ยาว 90  ม. 

ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่ น้อยกว่า 11,500 

ลบ.ม.

1060 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดสระขนาดเล็กในเขต
 อําเภอ ชนบท จังหวัด

ขอนแก่น

495,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

จํานวน 19 บ่อ กว้าง 15 ม. 

ยาว30  ม. ลึก 3 ม.  หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 

1,000 ลบ.ม.

1061 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยอิทก 

บ้านโคกกลางโนน ฟัน
เรือ หมู่ที่ 6 - บ้านโนน
ฟันเรือ หมู่ที่ 10 ตําบล
กุดกว้าง  อําเภอหนอง
เรือ - บ้านอาจสามารถ
 หมู่ที่ 8,9 ตําบลนา 
เพียง อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ขนาดกว้าง 25  ม. ยาว 750 ม.

 ลาดเอียด 1:15 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 

13,500 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1062 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองกุดด่ิง 
บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 2 

ตําบลห้วยเตย และ
ตําบลคําแมด อําเภอ
ซําสูง จังหวัดขอนแก่น

380,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 50 ม. ยาว 124 ม. ลึก
เดิม 2 ม. ขุดลึกลง จากเดิมอีก
 1 ม.  ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 

5,943 ลบ.ม.

1063 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองป่าช้าน้อย
 บ้านงิ้ว หมู่ที่ 19 

ตําบลสาวะถี เชื่อมต่อ
เขต ตําบลแดงใหญ่ 
อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น

475,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ความยาวคันโดยรอบ 380 ม. 

รวมลึก 5 ม.

1064 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยข่า ช่วง
บ้านนา หมู่ที่ 6 ตําบล
โนนทัน - บ้านฝาง หมู่
ที่ 9 ตําบลโนนทอง 
อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร

กว้าง 15 ม.ยาว 1,400 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตร ดินขุดไม่

น้อยกว่า  13,500 ลบ.ม. 

พร้อม เกล่ียตกแต่งคันคู

1065 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองโพธิ์ บ้าน
หนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 

ตําบลหนองแวง  
อําเภอพระยืน จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ขนาดปากกว้าง 50 ม.  ยาว 75

 ม. ลึก 3 ม. ลาดเอียง 1:2 

ปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า  
9,900 ลบ.ม.

1066 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโสกนาค 

(ตอนล่าง) ช่วง บ้าน
โสกนาค หมู่ที่ 6 ตําบล
วังม่วง  อําเภอเปือย

น้อย - เขตตําบลป่าปอ 

 อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 492 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจาก
เดิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือ
มี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 

10,332 ลบ.ม.

1067 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองก้านฮุง 
บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 

ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอ
โคกโพธิ์ ไชย จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 
13,780 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1068 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยขุมปูน 

ช่วงบ้านโนนตา เถร 
หมู่ที่ 10 ตําบลหนอง
เม็ก - เขต ตําบล

หันโจด อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 745 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึกจาก
เดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 

หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 

กว่า 10,336 ลบ.ม.

1069 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเสียว 
บ้านมาบตากล้า ตําบล
ปอแดง อําเภอชนบท - 

เขต ตําบลโนนศิลา 
อําเภอโนนศิลา จังหวัด

ขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 520 ม.  

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 
13,845 ลบ.ม.

1070 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยนาโน 

ช่วงบ้าน หนองโจด 

หมู่ที่ 5 ตําบลนาข่า -  
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 873 ม. ขุดลึก
เพ่ิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือ
มีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า

13,095ลบ.ม.

1071 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยนาโน 

ช่วงบ้านหนองต่อ หมู่ที่
 3 ตําบลนาข่า-ตําบล
สวนหม่อน อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 624 ม. ขุดลึก
เพ่ิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือ
มีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า

13,104ลบ.ม.

1072 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเก้ิงต่าง
คา ช่วงบ้าน หวายหลึม
 หมู่ที่ 10 ตําบลนาข่า -
 ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 873 ม. ขุดลึก
เพ่ิม 2 ม.  ลาดเอียง 1:1.5 

หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 

กว่า 13,095 ลบ.ม.

1073 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเด่ือ 

ช่วงบ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 

ตําบลหนองแปน - 

ตําบล สวนหม่อน 

อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 873 ม. ขุดลึก
เพ่ิม 2 ม.  ลาดเอียง 1:1.5 

หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 

กว่า 13,095 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1074 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยคําน้อย 

บ้านคําน้อย หมู่ที่ 4 

ตําบลคําแคน อําเภอ
มัญจาคีรี - ตําบลป่า

มะนาว อําเภอบ้านฝาง
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 890 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกเพ่ิม 2

 ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 

กว่า 13,350 ลบ.ม.

1075 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยพระ
เนาว์ บ้านโนนคูณ หมู่
ที่ 4 ตําบลท่าศาลา 
อําเภอมัญจาคีรี - 

อําเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 890 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกเพ่ิม 2

 ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 

กว่า 13,350 ลบ.ม.

1076 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยซับม่วง 
บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 

ตําบลคําแคน - ตําบล
ท่าศาลา อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 890 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกเพ่ิม 2

 ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 

กว่า 13,350 ลบ.ม.

1077 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนอง
แปน  บ้านหนองต่อ 

หมู่ที่ 3 ตําบลนาข่า  - 
ตําบลคําแคน อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 890 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกเพ่ิม 2

 ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 

กว่า 13,350 ลบ.ม.

1078 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเตย 

ช่วงบ้านหนองไฮ หมู่ที่
 5 ตําบลโพนเพ็ก - อ่าง

เก็บน้ํา บ้านแจ้ง 
อําเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 890 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดลึกเพ่ิม 2

 ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 

กว่า 13,350 ลบ.ม.

1079 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยน้อย 

ช่วงบ้านคําน้อย หมู่ที่ 4
 ตําบลคําแคน อําเภอ
มัญจาคีรี - ตําบลป่า

มะนาว อําเภอบ้านฝาง
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 5 ม. ยาว 873 ม. ขุดลึก
เพ่ิมโดยเฉล่ีย 2 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่

น้อย กว่า 13,095 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1080 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนองตะ
ไก้ ช่วงบ้านคู ขาด หมู่
ที่ 2 ตําบลโคกสง่า - 
บ้านทุ่ง น้อย หมู่ที่ 4 

ตําบลลอมคอม อําเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 1,000 ม ลาด
เอียง 1:1 รวมลึก 3.50 ม. 

ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า
13,290 ลบ.ม. โดยนําดินขุด

ทําคันคูทั้ง สองข้างพร้อมเกล่ีย
 ตกแต่ง

1081 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโจด 

ช่วงบ้านโสกขาม น้อย 

หมู่ที่ 7 ตําบลโสกนก
เต็น - ตําบล โจดหนอง
แก อําเภอพล จังหวัด

ขอน แก่น

233,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 
 

กว้าง 16 ม. ยาว 350 ม. 3.50

 ม. ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า
 6,150 ลบ.ม. โดยนําดินขุดทํา
คันคูทั้ง สองข้างพร้อมเกล่ีย 

ตกแต่ง

1082 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยม่วง 
บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 

ตําบลหนองแซง - 
ตําบลบ้าน แฮด 

อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 885 ม. ลึก
เดิมโดยเฉล่ีย 1.50 ม. ขุดลึก
เดิมโดยเฉล่ีย 2 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. 

ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า
13,275 ลบ.ม.

1083 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยภูเหล็ก 

บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 

ตําบลหนองแซง 
อําเภอบ้าน แฮด - 

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 885 ม. ลึก
เดิมโดยเฉล่ีย 1.50 ม. ขุดลึก
เดิมโดยเฉล่ีย 2 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. 

ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า
13,275 ลบ.ม.

1084 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยชัน 

บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2
 ตําบลโนนสมบูรณ์ - 

ตําบลบ้าน แฮด 

อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 885 ม. ลึก
เดิมโดยเฉล่ีย 1.50 ม. ขุดลึก
เดิมโดยเฉล่ีย 2 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. 

ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า
13,275 ลบ.ม.

1085 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยสะอะ 

บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 
5 ตําบลโนนสมบูรณ์ - 

ตําบลบ้าน แฮด 

อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 885 ม. ลึก
เดิมโดยเฉล่ีย 1.50 ม. ขุดลึก
เดิมโดยเฉล่ีย 2 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. 

ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า
13,275 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1086 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยสะอะ 

บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 9 

ตําบลบ้านแฮด - เขต
เทศบาล ตําบลวัง

สวรรค์ อําเภอบ้านแฮด
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 885 ม. ลึก
เดิมโดยเฉล่ีย 1.50 ม. ขุดลึก
เดิมโดยเฉล่ีย 2 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. 

ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า
13,275 ลบ.ม.

1087 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยบุหร่ี 
บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตําบล
โพนเพ็ก - ตําบลสวน
หม่อน อําเภอมัญจาคีรี

 จังหวัดขอนแก่น

350,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 
 

กว้าง 15 ม. ยาว 611 ม. ขุดลึก
เพ่ิมโดยเฉล่ีย 2 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่

น้อย กว่า 9,165 ลบ.ม.

1088 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยขาม
เรียน  บ้านขามเรียน 

หมู่ที่12 ตําบลเมืองเพีย
 อําเภอบ้านไผ่ - บ้าน
เปือยใหญ่ หมู่ที่ 1 

ตําบลเปือยใหญ่ อําเภอ
โนนศิลา จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 650 ม. หรือ
มีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 

13,130  ลบ.ม.

1089 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยบ่า 
บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 

ตําบลเมืองเพีย อําเภอ
บ้านไผ่ - บ้าน โนน

แดงน้อย หมู่ที่ 2 ตําบล
โนนแดง อําเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 650 ม. หรือ
มีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 

13,130  ลบ.ม.

1090 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดสระน้ําขนาดเล็กใน
เขตอําเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 30.50 ม.ลึก 

3 ม. ลาดเอียง 1:1 โดยนําดิน
ที่ขึ้นขึ้นมาทํา คันคูโดยรอบ 

จํานวน 19 บ่อ

1091 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดร่องส่งน้ําจากลํา
ห้วยสองคอนสู่อ่าง 
เก็บน้ําสํารอง บ้าน
รัตนะ หมู่ที่ 2 ตําบล
โนนทอง อําเภอแวง
ใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 11 ม. ยาว 740 ม. หรือ
มีปริมตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

13,140 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1092 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองสาธารณะ
 บ้านหนองแซง หมู่ที่ 7
 ตําบลโนนทอง อําเภอ

แวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น

302,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ด้าน A ยาว 47 ม.  ด้าน B ยาว
 69 ม.  ด้าน C ยาว 58 ม. 

และ ด้าน D ยาว 42 ม. หรือ 

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 
6,747 ลบ.ม. พร้อม ขนย้าย

เกล่ียตกแต่ง

1093 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหมานิล
 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 
1 ตําบลโนนสะอาด - 

บ้านท่า เยี่ยม หมู่ที่ 10

 ตําบลใหม่นาเพียง 
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 850 ม. หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 

13,130 ลบ.ม.

1094 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยสองคอน
 บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 

ตําบลโนนทอง - บ้าน
โสกไผ่  หมู่ที่ 6 ตําบล
ใหม่นาเพียง อําเภอแวง
 ใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 800 ม. หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 

13,130 ลบ.ม.

1095 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยบง บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ 1 

ตําบลดนนสะอาด - 

บ้านท่า เยี่ยม หมู่ที่ 10

 ตําบลใหม่นาเพียง 
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 800 ม. หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 

13,130 ลบ.ม.

1096 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วย
ทรายขาว บ้างวังมน 

หมู่ที่ 2 ตําบลสีชมพู 

อําเภอสีชมพู  จังหวัด
ขอนแก่น - ตําบลนาก
อก  อําเภอศรีบุญเรือง
 จังหวัดหนองบัวลําภู

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 738 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,460 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1097 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วย
ทรายขาว บ้านสีชมพู 

หมู่ที่ 4 ตําบลสีชมพู - 

ตําบลวังเพ่ิม  อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 975 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,450 ลบ.ม.

1098 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยฉายหนัง
 บ้านหนองตา ไก้ หมู่ที่
 5 ตําบลสีชมพู อําเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น

 - ตําบลนากอก  

อําเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 14 ม. ยาว 988 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,470 ลบ.ม.

1099 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยบุ่งโคก 

บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 14

 ตําบลศรีสุข - ตําบลวัง
เพ่ิม อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 14 ม. ยาว 910 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,460 ลบ.ม.

1100 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยฉายหนัง
 บ้านโนนทอง หลาง 
หมู่ที่ 7 ตําบลสีชมพู 

อําเภอสีชม พู จังหวัด
ขอนแก่น - ตําบลนาก
อก อําเภอศรีบุญเรือง 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 863 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,460 ลบ.ม.

1101 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหลัว 
บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 

ตําบลสีชมพู อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น -

 ตําบลนากอก อําเภอ
ศรีบุญเรือง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 850 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,460 ลบ.ม.

1102 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโกธา 
บ้านนายม  หมู่ที่ 5 

ตําบลวังเพ่ิม - ตําบลสี
ชมพู อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 822 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,460 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1103 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยบง 
ตอนล่าง (กุดย่าส่วย) 

บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 11

 ตําบลศรีสุข - ตําบลวัง
เพ่ิม อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 13 ม.ยาว 1,055 ม ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,460 ลบ.ม.

1104 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหลัว 
บ้านท่าช้าง  หมู่ที่ 14 

ตําบลวังเพ่ิม - ตําบล
ดงลาน อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 820 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,470 ลบ.ม.

1105 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหลัว 
บ้านท่าช้าง  หมู่ที่ 14 

ตําบลวังเพ่ิม - ตําบลสี
ชมพู อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 848 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,430 ลบ.ม.

1106 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยร่องล้ิน
คา บ้านลอมไผ่ หมู่ที่ 2
 ตําบลศรีสุข - ตําบลวัง

เพ่ิม อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 14 ม.ยาว1,100 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,460 ลบ.ม.

1107 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโสกรัง 
ตอนล่าง  บ้านโสกรัง 
หมู่ที่ 3 ตําบลศรีสุข -  

ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 14 ม.ยาว1,066 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,460 ลบ.ม.

1108 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยบง 
ตอนบน  บ้านโคกม่วง 
หมู่ที่ 10 ตําบลศรีสุข -

 ตําบลบ้านใหม ่อําเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 14 ม.ยาว1,036 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,460 ลบ.ม.

1109 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยบุ่งเม่น 

บ้านบุ่งเม่น หมู่ที่ 2 

ตําบลวังเพ่ิม - ตําบล
ศรีสุข อําเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 12 ม.ยาว1,184 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,470 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1110 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโสกหาด
 ตอนบน บ้านโสกหาด
 หมู่ที่ 9 ตําบลวังเพ่ิม  -

 บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 

ตําบลดงลาน อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 14 ม.ยาว 965 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,470 ลบ.ม.

1111 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยร่อง
กลาง บ้านโคกไม้งาม 

หมู่ที่ 1 ตําบลศรีสุข - 

บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 

ตําบลวังเพ่ิม อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 14 ม.ยาว 948 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,460 ลบ.ม.

1112 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนอง
แสง ช่วงบ้าน โนนท่อน
 หมู่ที่ 3 ตําบลดอนดู่ 

อําเภอ หนองสองห้อง -
 เขตตําบลสระแก้ว 
อําเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 660 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก  3 ม. ลาดเอียง
 1:1  ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 

กว่า 13,117 ลบ.ม. โดยนําดิน
ที่ขุดขึ้นมาไป ทําคันดินข้างลํา

ห้วยทั้ง 2 ข้าง

1113 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหินลาด 

ช่วงบ้านหนอง นกเขียน
 หมู่ที่ 5 ตําบลขามป้อม
  อําเภอเปือยน้อย - 

เขตตําบลบ้านลาน 

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 650 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก  3 ม. ลาดเอียง
 1:1  ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 

กว่า 13,130 ลบ.ม.

1114 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยลําพังชู 
ช่วงบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5
 ตําบลดอนดู่ อําเภอ
หนองสอง ห้อง - เขต
ตําบลสระแก้ว อําเภอ
เปือย น้อย จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 610 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก  3 ม. ลาดเอียง
 1:1  ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 

กว่า 13,096 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1115 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนอง
แดง (ตอนล่าง) ช่วง

บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2
 ตําบลดอน ดู่ อําเภอ
หนองสองห้อง - เขต
ตําบล วังม่วง อําเภอ
เปือยน้อย  จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 760 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก  3 ม. ลาดเอียง
 1:1  ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 

กว่า 13,117 ลบ.ม.

1116 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนอง
แสง ช่วงบ้าน หนอง
แสง หมู่ที่ 2 ตําบล
ดอนดู่ อําเภอหนอง
สองห้อง - เขตตําบล 

วังม่วง อําเภอเปือย
น้อย  จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 770 ม. ลึก
เดิม 2 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 1 

ม. รวมลึก  3 ม. ลาดเอียง 1:1 

 ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 
13,110 ลบ.ม.

1117 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยพังชู 
ช่วงบ้านโนนเหลี่ยม 

หมู่ที่ 4 ตําบลเปือย
น้อย - เขตเทศบาล 

ตําบลเปือยน้อย อําเภอ
เปือยน้อย จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 660 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก  3 ม. ลาดเอียง
 1:1  ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 

กว่า 13,117 ลบ.ม.

1118 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหญ้าคา 
ช่วงบ้านวังแสง หมู่ที่15

 ตําบลบ้านลาน 

อําเภอบ้านไผ่ - เขต
ตําบลขามป้อม อําเภอ

เปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 650 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก  3 ม. ลาดเอียง
 1:1  ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 

กว่า 13,106 ลบ.ม.

1119 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโคกโนน
ตาล ช่วงบ้านโนนตาล 

หมู่ที่ 9 ตําบลตะก่ัวป่า
 - เขตตําบลหนองไผ่
ล้อม อําเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 744 ม. ลึก
เดิม 2 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก  3.5 ม. ลาด
เอียง 1:1  ปริมาตรดินขุดไม่
น้อย กว่า 13,113 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1120 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกห้วยโกรก ช่วง
บ้านหนองตะ กรอง 
หมู่ที่ 2 ตําบลตะก่ัวป่า
 - เขต ตําบลดงเค็ง 
อําเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 660 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก  3 ม. ลาดเอียง
 1:1.5  ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 

กว่า 13,117 ลบ.ม. โดยนําดิน
ที่ขุดขึ้นมาไป ทําคันดินข้างลํา

ห้วยทั้ง 2 ข้าง

1121 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนอง
เพ็ก ช่วงบ้าน หนอง
เปล่ง หมู่ที่ 3 ตําบล

ตะก่ัวป่า อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น - เขตอําเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 466 ม. ลึก
เดิม 1 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

2.5 ม. รวมลึก  3.5 ม. ลาด
เอียง 1:1.5  ปริมาตรดินขุดไม่
น้อย กว่า 13,106 ลบ.ม. โดย
นําดินที่ขุดขึ้นมาไป ทําคันดิน

ข้างลําห้วยทั้ง 2 ข้าง

1122 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนองโน
  ช่วงบ้านศรี กระดาน
พล หมู่ที่ 1 ตําบลอม
คอม - เขตบ้านหนอง
แวงนอก หมู่ที่ 2 

ตําบลหนองมะเขือ 

อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 
 

กว้าง 18 ม. ยาว 546 ม. ลึก
เดิม 1 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 2 

ม. รวมลึก  3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5  ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 

กว่า 13,100 ลบ.ม. โดยนําดิน
ที่ขุดขึ้นมาไป ทําคันดินข้างลํา

ห้วยทั้ง 2 ข้าง

1123 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยไร่ 
(ตอนล่าง) ช่วงบ้าน 

ดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 

ตําบลดอนดู่ อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น - เขตตําบล
ปอพาน อําเภอนาเชือก
  จังหวัดมหาสารคาม

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 546 ม. ลึก
เดิม 1 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 2 

ม. รวมลึก  3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5  ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 

กว่า 13,104 ลบ.ม. โดยนําดิน
ที่ขุดขึ้นมาไป ทําคันดินข้างลํา

ห้วยทั้ง 2 ข้าง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1124 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหาด 

ช่วงบ้านหนองไผ่ น้อย
 หมู่ที่ 4 ตําบลดอนดู่ 

อําเภอหนอง สองห้อง -
 เขตตําบลสระแก้ว 
อําเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 546 ม. ลึก
เดิม 1 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 2 

ม. รวมลึก  3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5  ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 

กว่า 13,104 ลบ.ม. โดยนําดิน
ที่ขุดขึ้นมาไป ทําคันดินข้างลํา

ห้วยทั้ง 2 ข้าง

1125 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหินลาด 

ช่วงบ้านหนอง ดู่ หมู่ที่
 4 ตําบลละหานนา - 
เขตตําบล ท่านางแนว 
อําเภอแวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 777 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,115 

ลบ.ม.โดยนําดินขุดขึ้นไป ทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง 2 ข้าง

1126 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเขวา
น้อย ช่วงบ้าน โคกล่าม
 หมู่ที่ 1 ตําบลท่าวัด - 

เขต ตําบลทางขวาง 
อําเภอแวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 777 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,115 

ลบ.ม.โดยนําดินขุดขึ้นไป ทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง 2 ข้าง

1127 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหลุ่งจาน
 ช่วงบ้าน โคกล่าม หมู่

ที่ 1 ตําบลท่าวัด 

อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น - เขต 

อําเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 777 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,115 

ลบ.ม.โดยนําดินขุดขึ้นไป ทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง 2 ข้าง

1128 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยส้มปล่อย
 ช่วงบ้าน หนองโกน้อย
 หมู่ที่ 7 ตําบลท่าวัด - 

เขตบ้านหนองม่วง หมู่
ที่ 2 ตําบล ทางขวาง 
อําเภอแวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 945 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,111 

ลบ.ม.โดยนําดินขุดขึ้นไป ทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง 2 ข้าง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1129 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโสกแร่ 
ช่วงบ้านหนองไผ่ หมู่ที่

 6 ตําบลโคกสง่า 
อําเภอพล - เขต ตําบล
ทางขวาง อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 777 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,115 

ลบ.ม.โดยนําดินขุดขึ้นไป ทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง 2 ข้าง

1130 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยยางบง 
ช่วงบ้านท่านาง แนว 
หมู่ที่ 2 ตําบลท่านาง
แนว - แม่ น้ําชี อําเภอ

แวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 777 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,115 

ลบ.ม.โดยนําดินขุดขึ้นไป ทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง 2 ข้าง

1131 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโสกแร่ 
ช่วงบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 

ตําบลโคกสง่า อําเภอ
พล - เขต บ้านโนน

ขี้เหล็ก หมู่ที่ 11 ตําบล
แวง น้อย จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 777 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,115 

ลบ.ม.โดยนําดินขุดขึ้นไป ทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง 2 ข้าง

1132 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหิน ช่วง
บ้านหนองคูรอง หมู่ที่ 

7 ตําบลลอมคอม 

อําเภอพล - บ้านหนอง
หอย หมู่ที่ 7 ตําบล
แวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 777 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,115 

ลบ.ม.โดยนําดินขุดขึ้นไป ทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง 2 ข้าง

1133 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยกุดเวียน
 บ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 

ตําบลโพธิ์ไชย และ
ตําบล บ้านโคก อําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 656 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,120 ลบ.ม.

 พร้อมเกล่ียตกแต่ง

1134 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองประปา 
บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 

ตําบลโพธิ์ไชย และ
ตําบล บ้านโคก อําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 43 ม. ยาว 53 ม. ลาด
เอียง 1:2 หรือมี ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อย กว่า 2,257 ลบ.ม.โดย
นํา ดินขุดไปท้ิงที่สาธารณะ 

พร้อมก่อสร้างอาคาร บังคับน้ํา
 1 แห่ง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1135 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองกุดตา
บอด บ้านโนนทัน หมู่ที่
 2 ตําบลโพธิ์ไชย และ
ตําบล บ้านโคก อําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 24 ม. ยาว 400 ม. หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 
13,120 ลบ.ม. พร้อมเกล่ีย

ตกแต่ง

1136 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองโพนงาม 

บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 

ตําบลโพธิ์ไชย และ
ตําบล บ้านโคก อําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 22 ม. ยาว 200 ม. หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 
13,120 ลบ.ม. พร้อมเกล่ีย

ตกแต่ง

1137 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองบักสา 
บ้านมูลนาค  หมู่ที่ 7 

ตําบลโพธิ์ไชย และ
ตําบล บ้านโคก อําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 40 ม. ยาว 205 ม. หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 
13,120 ลบ.ม. พร้อมเกล่ีย

ตกแต่ง

1138 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ซ่อมแซมฝาย คสล. ลํา
ห้วยสามหมอ บ้าน

สามหมอ หมู่ที่ 1 ตําบล
โพธ์ิไชย และตําบลบ้าน
โคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย

 จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. สูง 2 ม. ตามแบบ
 มข 2527 หรือ มีปริมาตรดิน
ถมไม่น้อย กว่า 4,675 ลบ.ม. 

พร้อมบดอัดแน่น

1139 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยกระจาย
 ช่วงบ้านหนอง ทุ่ม 

หมู่ที่ 5 ตําบลวังหิน - 

เขตตําบล สําโรง 
อําเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 30 ม. ยาว 376 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,115 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดไป ทําคัน
ดินข้างลําห้วยทั้ง 2 ข้าง

1140 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยตาหยั่ง 
(ตอนกลาง) ช่วงบ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 6 ตําบล
โนนธาตุ - เขตตําบล
หันโจด อําเภอหนอง
สอง ห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 744 ม. ลึก
เดิม 2 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขดุ 

13,113 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุด
ขึ้น ไปทําคันดินข้างลําห้วย ทั้ง

 2 ข้าง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1141 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยตาหยั่ง 
(ตอนล่าง) ช่วงบ้าน

โนนแต้ หมู่ที่ 5 ตําบล
โนนธาตุ อําเภอหนอง

สองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น - เขตอําเภอ
ประทาย จังหวัดนคร

ราช สีมา

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 744 ม. ลึก
เดิม 2 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 

13,113 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุด
ขึ้น ไปทําคันดินข้างลําห้วย ทั้ง

 2 ข้าง

1142 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนอง
แสง (ตอนล่าง) ช่วง

บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2
 ตําบลดอน ดู่ - เขต
ตําบลคึมชาด อําเภอ

หนองสอง ห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 744 ม. ลึก
เดิม 2 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 

13,113 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุด
ขึ้น ไปทําคันดินข้างลําห้วย ทั้ง

 2 ข้าง

1143 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยวังไม้แดง
 (ตอนบน)  ช่วงบ้าน
หนองสรวง หมู่ที่ 12 

ตําบล หนองเม็ก - เขต
ตําบลสําโรง อําเภอ 

หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

315,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 400 ม. ลึก
เดิม 1 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

2.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 

8,250 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น
 ไปทําคันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 

ข้าง

1144 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยนาคจาม
 ช่วงบ้านหนอง ขาม 

หมู่ที่ 14 ตําบลหนอง
สองห้อง - เขตตําบลดง
เค็ง อําเภอหนองสอง 
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 
 

กว้าง 20 ม. ยาว 744 ม. ลึก
เดิม 2 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 

13,113 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุด
ขึ้น ไปทําคันดินข้างลําห้วย ทั้ง

 2 ข้าง

1145 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยอีหลอด 

ช่วงบ้านหนอง แวง 
หมู่ที่ 7 ตําบลหนองเม็ก
 อําเภอ หนองสองห้อง
 - เขตตําบลโสกนกเต็น

 อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 635 ม. ลึก
เดิม 2 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 

13,096 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุด
ขึ้น ไปทําคันดินข้างลําห้วย ทั้ง

 2 ข้าง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1146 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเสือเฒ่า
 ช่วงบ้านหนอง เส้ียว 
หมู่ที่ 7 ตําบลวังหิน 

อําเภอ หนองสองห้อง -
 เขตตําบลวังม่วง 
อําเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น

422,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 22 ม. ยาว 400 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

2 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 11,600 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1147 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยวังน้ําก้ัน
 ช่วงบ้านหนอง เส้ียว 
หมู่ที่ 7 ตําบลวังหิน - 

เขตตําบล สําโรง 
อําเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 624 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

2 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 8,250 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1148 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเสือเฒ่า
 ช่วงบ้านหนอง เม็ก 

หมู่ที่ 1 ตําบลหนองเม็ก
 - เขต ตําบลหันโจด 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 25 ม. ยาว 480 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,140 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1149 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองฝายใหม่ 
บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 7
 ตําบลคึมชาด - เขต
ตําบล หนองเม็ก 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร

กว้าง 70 ม. ยาว 200 ม. ลึก
เดิม 2 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 1 

ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 12,033 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขดุขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1150 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองนํ้ากิน 

ช่วงบ้านหนองไผ่ น้อย
 หมู่ที่ 4 ตําบลดอนดู่ 

อําเภอ หนองสองห้อง -
 เขตตําบลสระแก้ว 
อําเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 85 ม. ยาว 120 ม. ลึก
เดิม 2 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 

13,103 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุด
ขึ้น ไปทําคันดินข้างลําห้วย ทั้ง

 2 ข้าง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1151 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหน้าฝาย
ชลประทานลําห้วย เสือ

เฒ่า ช่วงบ้านโนน
เหล่ียม หมู่ที่ 6 ตําบล
หนองเม็ก - เขตตําบล
หันโจด อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 30 ม. ยาว 291 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

2 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,095 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1152 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองปู่ตา 
บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 
3 ตําบลดงเค็ง อําเภอ
หนองสอง ห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

373,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 30 ม. ยาว 130 ม. ลึก
เดิม 1 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 3 

ม. รวมลึก 4 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 8,329 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1153 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยแอก 

(ตอนกลาง) ช่วง บ้าน
หนองเรือ หมู่ที่ 7 

ตําบลโจดหนอง แก - 

เขตตําบลโสกนกเต็น 

อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 25 ม. ยาว 522 ม. ลึก
เดิม 2 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 

13,115 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุด
ขึ้น ไปทําคันดินข้างลําห้วย ทั้ง

 2 ข้าง

1154 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยวังแสง 
ช่วงบ้านป่าพร้าว หมู่ที่
 6 ตําบลหนองมะเขือ 

อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น - เขตอําเภอ

บัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 777 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,111 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1155 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโจด 

ช่วงบ้านห้วยโจด  หมู่ที่
 1 ตําบลโนนข่า - บ้าน
หนองป่า พร้าว หมู่ที่ 
12 ตําบลหนองแวงโสก

 พระ อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 777 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,111 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1156 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหญ้าไทร
 ช่วงบ้านศรี กระดาน
พล หมู่ที่ 1 ตําบลลอม
คอม - บ้านหนองแวง
ใน หมู่ที่ 9 ตําบล 

หนองมะเขือ อําเภอพล
  จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 777 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,111 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1157 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเส้ียว 
ช่วงบ้านโนนเหม่น หมู่
ที่ 9 ตําบลเมืองพล 

อําเภอพล - เขตตําบล
หันโจด อําเภอหนอง
สอง ห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 660 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,117 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1158 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยม่วง 
ช่วงบ้านหนองบัว หมู่ที่
 3 ตําบลโสกนกเต็น - 

เขตตําบล เมืองพล 

อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 
 

กว้าง 20 ม. ยาว 660 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,117 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1159 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโคกเต้ิน
 ช่วงบ้านหนอง ไผ่ล้อม
 หมู่ที่ 1 ตําบลหนองไผ่
ล้อม - เขตเทศบาล
ตําบลหนองสองห้อง 
อําเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 777 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,111 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1160 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโคกโป่ง
แดง ช่วงบ้าน สวอง 
หมู่ที่ 4 ตําบลหนองไผ่
ล้อม - เขตตําบลโนน
สะอาด หมู่ที่ 6 ตําบล 

ดอนดู่ อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 777 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,111 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1161 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโคกเต้ีย 

ช่วงบ้านหนอง ไผ่
พัฒนา หมู่ที่ 9 ตําบล
หนองไผ่ล้อม - เขต
เทศบาลตําบลหนอง
สองห้อง อําเภอหนอง

สองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร

กว้าง 18 ม. ยาว 777 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,111 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1162 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโคกบา
กะสัง ช่วงบ้าน หนอง
แวงน้อย หมู่ที่ 8 

ตําบลดอนด่ัง - เขต
ตําบลดอนดู่ อําเภอ

หนองสอง ห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 655 ม. ลึก
เดิม 1 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 2 

ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,100 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1163 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยยาง 
ช่วงบ้านหนองบัว ลอง
 หมู่ที่ 8 ตําบลดอนดู่ 

อําเภอหนอง สองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น - เขต
อําเภอ นาโพธิ์ จังหวัด

บุรีรัมย์

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 660 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,117 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1164 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองทําเลช่วง
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6

 ตําบลดอนดู่ - เขต
ตําบล คึมชาด อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 230 ม. ลึก
เดิม 1 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

2.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 

13,040 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุด
ขึ้น ไปทําคันดินข้างลําห้วย ทั้ง

 2 ข้าง

1165 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโป่งแดง
 ช่วงบ้านโนนสะ อาด 

หมู่ที่ 6 ตําบลดอนดู่ - 

เขตตําบล หนองไผ่ล้อม
 อําเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 538 ม. ลึก
เดิม 0.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

2.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,113 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1166 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขึดลอกลําห้วย
นานาชาติ ช่วงบ้านโนน
 สะอาด หมู่ที่ 6 ตําบล
ดอนดู่ - เขต ตําบลคึ
มชาด อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 728 ม. ลึก
เดิม 1 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 2 

ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,104 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1167 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนอง
เปล่ง ช่วงบ้าน หนอง
เปล่ง หมู่ที่ 3 ตําบล

ตะก่ัวป่า อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น - เขตอําเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 660 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,117 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1168 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยกระดิ่ง 
(ตอนกลาง) ช่วงบ้าน
หนองชุมพล หมู่ที่ 8 

ตําบล คึมชาด อําเภอ
หนองสองห้อง - เขต 

ติดต่อตําบลวังม่วง 
อําเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 
 

กว้าง 18 ม. ยาว 777 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,111 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1169 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโนนตาล
 ช่วงบ้านโนน ตาล หมู่
ที่ 9 ตําบลตะก่ัวป่า - 
เขต ตําบลหนองไผ่ล้อม
 อําเภอหนองสอง ห้อง

 จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 660 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,117 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1170 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโคกภูดิน
 ช่วงบ้านหัว หนองแวง
 หมู่ที่ 7 ตําบลดอนดู่ - 

เขต ตําบลหนองไผ่ล้อม
 อําเภอหนองสอง ห้อง

 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 728 ม. ลึก
เดิม 1 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 2 

ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,104 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1171 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหน้าฝายลํา
ห้วยทุ่งบ่อ ช่วงบ้าน 

หนองแวงตอตั้ง หมู่ที่ 4
 ตําบลคึมชาด - เขต
ตําบลสําโรง อําเภอ

หนองสอง ห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 525 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

2 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,125 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1172 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหน้าฝายลํา
ห้วยทุ่งบ่อ ช่วงบ้าน 

หนองชุมพล หมู่ที่ 8 

ตําบคึมชาด - เขต
ตําบลสําโรง อําเภอ

หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 525 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

2 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,125 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1173 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหน้าฝายลําห้วย
เสือเต้น ช่วง บ้าน

หนองดู่ หมู่ที่ 9 ตําบล
ดงเค็ง - เขตตําบล

หนองสองห้อง อําเภอ
หนอง สองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 744 ม. ลึก
เดิม 2 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 

13,113 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุด
ขึ้น ไปทําคันดินข้างลําห้วย ทั้ง

 2 ข้าง

1174 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหมาก
หมูบ ช่วงบ้าน สําโรง
เหนือ หมู่ที่ 6 ตําบล
สําโรง - เขตตําบลวัง
หิน อําเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

442,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 350 ม. ลึก
เดิม 1 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

2.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 

11,593 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุด
ขึ้น ไปทําคันดินข้างลําห้วย ทั้ง

 2 ข้าง

1175 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยอีสาน
เขียว ช่วงบ้าน หนอง
ทุ่ม หมู่ที่ 3 ตําบลดอน
ด่ัง - เขตตําบลหนอง
สองห้อง อําเภอหนอง 

สองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 744 ม. ลึก
เดิม 2 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 

13,113 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุด
ขึ้น ไปทําคันดินข้างลําห้วย ทั้ง

 2 ข้าง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1176 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยกุดโด 

ช่วงบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5
 ตําบลโนนธาตุ - 

อําเภอประ ทาย 

จังหวัดนครราชสีมา

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 525 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

2 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,125 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1177 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยมะเฟือง
 ช่วงบ้าน โคกล่าม หมู่
ที่ 6 ตําบลหนองสอง
ห้อง - เขตตําบลดงเค็ง
 อําเภอหนองสอง ห้อง

 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 744 ม. ลึก
เดิม 2 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 

13,113 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุด
ขึ้น ไปทําคันดินข้างลําห้วย ทั้ง

 2 ข้าง

1178 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยลําดวน 

ช่วงบ้านกุดรัง หมู่ที่ 9 

ตําบลหนองสองห้อง - 
เขต เทศบาลตําบล

หนองสองห้อง อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 
 

กว้าง 16 ม. ยาว 945 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,111 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1179 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยวัง
เหล่ียม ช่วงบ้านกุดรัง 
หมู่ที่ 9 ตําบลหนอง
สองห้อง - เขต 

เทศบาลตําบลหนอง
สองห้อง อําเภอหนอง

สองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 771 ม. ลึก
เดิม 1 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 2 

ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,107 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1180 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหินลาด 

(ตอนกลาง) ช่วงบ้าน
นาดี หมู่ที่ 8 ตําบล
สําโรง - เขตตําบลวัง
หิน อําเภอหนองสอง 
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 777 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,111 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1181 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหินลาด 

(ตอนล่าง) ช่วงบ้านนาดี
 หมู่ที่ 8 ตําบลสําโรง - 
เขตตําบลวังหิน อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 777 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,111 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1182 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยอีเฒ่า 
(ตอนกลาง) ช่วง บ้าน
ไทยเจริญ หมู่ที่ 16 

ตําบลหนอง สองห้อง - 
เขตตําบลหนองไผ่ล้อม
 อําเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 771 ม. ลึก
เดิม 1 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 2 

ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,107 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1183 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยอีเฒ่า 
(ตอนล่าง) ช่วง บ้าน
ไทยเจริญ หมู่ที่ 13 

ตําบลหนอง สองห้อง - 
เขตเทศบาลตําบล

หนอง สองห้อง อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 896 ม. ลึก
เดิม 2 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3.5 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 

13,104 ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุด
ขึ้น ไปทําคันดินข้างลําห้วย ทั้ง

 2 ข้าง

1184 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยวังไม้แดง
 (ตอนล่าง) ช่วง บ้าน
วังคูณ หมู่ที่ 4 ตําบล

หนองเม็ก - เขต
ตําบลคึมชาด อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 771 ม. ลึก
เดิม 1 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 2 

ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,107 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1185 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยลําดวน 

ช่วงบ้านคึมชาด หมู่ที่ 1
 ตําบลคึมชาด อําเภอ
หนองสอง ห้อง - เขต
อําเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 777 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,111 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1186 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยกระดิ่ง 
ช่วงบ้าน ชาดใหญ่ หมู่
ที่ 3 ตําบลคึมชาด - 

เขต ตําบลหนองเม็ก 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 777 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,111 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1187 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยนาแค 

ช่วงบ้านห้วยละ เลิง 
หมู่ที่ 6 ตําบลดงเค็ง - 
เขตตําบล หนองสอง
ห้อง อําเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 12 ม. ยาว 300 ม. ลึก
เดิม 0.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

2.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 5,062 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1188 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างระบบสูบน้ํา
ด้วยพลังงานแสง 

อาทิตย์ (โซล่าเซลล์ปั๊ม)

 พร้อมหอถังสูง บ้านแห่
 หมู่ที่ 1 ตําบลชุมแพ - 

 เทศบาลเมืองชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีน้ําสําหรับอุปโภค
 บริโภคเพียงพอและการเกษตร 

ขนาดไม่น้อยกว่า  3,000 วัตต์ 

และติดต้ัง เคร่ืองสูบน้ําแบบ
จุ่มน้ํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 

แรงม้า

1189 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยนกเอ้ียง
 บ้านนาข่า หมู่ที่ 7 

ตําบลนาข่า - บ้านบัว 
 ตําบลกุดเค้า อําเภอ
มัญจาคีรี  จังหวัด

ขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีน้ําสําหรับอุปโภค
 บริโภคเพียงพอและการเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 500 ม. ขุดลึก
เพ่ิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือ
มีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า

13,095ลบ.ม.

1190 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยรวงน้อย
 ช่วงบ้าน ละหานนา 
อําเภอแวงน้อย  

จังหวัดขอนแก่น - 

แม่น้ําชี

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีน้ําสําหรับอุปโภค
 บริโภคเพียงพอและการเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 660 ม. ลึก
เดิม 1.5 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 

1.5 ม. รวมลึก 3 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,117 

ลบ.ม.โดยนําดินที่ขุดขึ้น ไปทํา
คันดินข้างลําห้วย ทั้ง 2 ข้าง

1191 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดสระน้ําขนาดเล็กใน
อําเภอบ้านฝาง

490,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

จํานวน 19 บ่อ กว้าง 15 ม. 

ยาว30  ม. ลึก 3 ม.  หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 

1,000 ลบ.ม.



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1192 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

จัดการแข่งขันกีฬา
จักรยาน เพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวอุทยาน
ธรณีจังหวัดขอนแก่น

1,000,000.00 -เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 

-เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวอุทยานธรณีจังหวัด

ขอนแก่น 

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
อุทยานธรณีจังหวัดขอนแก่น

1193 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

อุทยานธรณีขอนแก่น 

(Geo Park)

300,000.00 1.เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านธรณีวิทยาขอนแก่น 

2.เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวในเชิงอนุรักษ์เป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ให้มีการพัฒนา เพ่ือ

ก้าวไปสู่อุทยานธรณี
ระดับประเทศและระดับโลกต่อไป 

จัดทําเอกสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม 

สัมมนา และการศึกษาและการ
วิจัย

1194 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยยาง 
ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4
 ตําบลนางาม - ตําบล
นาข่า อําเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีน้ําสําหรับอุปโภค
 บริโภคเพียงพอและการเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 873 ม. ขุดลึก
เพ่ิม 2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

13,095 ลบ.ม.

1195 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างระบบสูบน้ํา
ด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ (โซล่า
เซลล์ปั๊ม) และขุดเจาะ
บ่อบาดาล ภายใน
ตําบลขนวน อําเภอ
หนองนาคํา จังหวัด

ขอนแก่น

300,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีน้ําสําหรับอุปโภค
 บริโภคเพียงพอ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ 

และขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 4

 นิ้ว  ความลึกเฉลี่ย 50 ม.  

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําแบบจุ่มน้ํา
ขนาดไม่น้อยกว่า  2 แรงม้า

1196 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างระบบสูบน้ํา
ด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ (โซล่า
เซลล์ปั๊ม) และขุดเจาะ
บ่อบาดาล ภายใน

ตําบลบ้านโคก อําเภอ
หนองนาคํา จังหวัด

ขอนแก่น

300,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีน้ําสําหรับอุปโภค
 บริโภคเพียงพอ 

ขนาดไม่น้อยกว่า  3,000 วัตต์ 

และขุดเจาะ บ่อบาดาลขนาด 4

 นิ้ว  ความลึกเฉลี่ย 50 ม.  

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําแบบจุ่มน้ํา
ขนาดไม่น้อยกว่า  2 แรงม้า



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1197 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างระบบสูบน้ํา
ด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ (โซล่า
เซลล์ปั๊ม) และขุดเจาะ
บ่อบาดาล ภายใน

ตําบลกุดธาตุ อําเภอ
หนองนาคํา จังหวัด

ขอนแก่น

300,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีน้ําสําหรับอุปโภค
 บริโภคเพียงพอ 

ขนาดไม่น้อยกว่า  3,000 วัตต์ 

และขุดเจาะ บ่อบาดาลขนาด 4

 นิ้ว  ความลึกเฉลี่ย 50 ม.  

ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําแบบจุ่มน้ํา
ขนาดไม่น้อยกว่า  2 แรงมา้

1198 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยขุมปูน 

ช่วงบ้านหนองบัว หมู่ที่
 3 ตําบลโสกนกเต็น 

อําเภอพล - เขตตําบล
หนองเม็ก อําเภอ

หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ลําห้วยกว้าง 22 เมตร ยาว 
663 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร
  ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร 
รวมลึก 3.50 เมตร ลาดเอียง 
1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,674 ลบ.ม. โดย
นําดินที่ขุดขึ้นไปทําคันดินข้าง

ลําห้วย 2 ข้าง

1199 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยอีหลอด 

ช่วงบ้านหนองบัวน้อย 

หมู่ที่ 8 ตําบลโสกนก
เต็น อําเภอพล - เขต

ตําบลหนองเม็ก 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ลําห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 
935 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร
 ขุดให้ลึก จากเดิม 1.50 เมตร 
รวมลึก 3.50 เมตร ลาดเอียง 
1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่
น้อย กว่า 13,674 ลบ.ม. โดย
นําดินที่ขุดขึ้นไปทําคันดินข้าง

ลําห้วย 2 ข้าง

1200 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนอง
แซง ช่วงบ้านเพ็กน้อย 

หมู่ที่ 5 ตําบลโสกนก
เต็น - เขตตําบลโจด
หนองแก อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ลําห้วยกว้าง 20 เมตร ยาว 
776 เมตร ลึกเดิม เฉล่ีย 2 

เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 1.50 

เมตร รวมลึก 3.50 เมตร ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,677 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทําคันดิน
ข้างลําห้วย 2 ข้าง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1201 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยซําปลาดู่
 ช่วงบ้านหนองบัว หมู่
ที่ 2 ตําบลเก่างิ้ว - เขต
ตําบลหนองแวงนางเบ้า

 อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ลําห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 
935 เมตร ลึกเดิม เฉล่ีย 2 

เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 1.50 

เมตร รวมลึก 3.50 เมตร ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,674 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทําคันดิน
ข้างลําห้วย 2 ข้าง

1202 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยวังหาด 

ช่วงบ้านหนองสิม หมู่ที่
 11 ตําบลโจดหนองแก
 - เขตตําบลโสกนกเต็น

 อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ลําห้วยกว้าง  18 เมตร ยาว 
935 เมตร ลึกเดิม เฉล่ีย 2 

เมตร ขุดให้ลึก จากเดิม 1.50 

เมตร รวมลึก 3.50 เมตร ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 13,674 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดขึ้นไปทําคันดิน
ข้างลําห้วย 2 ข้าง

1203 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยสนามม้า
 บ้านหนองแวงยาว 

หมู่ที่ 1 ตําบลดอนดู่ - 

เขตตําบลคึมชาด 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร

ขนาดลําห้วยเดิมกว้าง 16 

เมตร ยาว 805 เมตร ลึกเดิม
โดยเฉลี่ย 1.50  เมตร ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 เมตร รวมลึก 3.50 

เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อย กว่า 13,685 

ลบ.ม.โดย นําดินขุดขึ้นไปทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง 2 ข้าง

1204 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยขุมปูน 

บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 

ตําบลดอนด่ัง - เขต
ตําบลคึมชาด อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ขนาดลําห้วยเดิมกว้าง 18 

เมตร ยาว 570 เมตร ลึกเดิม
โดยเฉลี่ย 1.00  เมตร ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 เมตร รวมลึก 3.00 

เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อย กว่า 13,680 

ลบ.ม.โดย นําดินขุดขึ้นไปทํา
คันดินข้างลําห้วยทั้ง 2 ข้าง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1205 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยอีหลอด
 บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 
6 ตําบลหนองเม็ก - 

เขตตําบลหันโจด 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ขนาดลําห้วยเดิมกว้าง 20 

เมตร ยาว 776 เมตร ลึกเดิม
โดยเฉลี่ย 2.00  เมตร ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 เมตร รวมลึก 

3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 
13,677 ลบ.ม.โดย นําดินขุดขึ้น
ไปทําคันดินข้างลําห้วยทั้ง 2 

ข้าง

1206 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วย
อีสานขียว (ตอนล่าง) 
ช่วงบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 
2 ตําบลหนองแวงนาง
เบ้า อําเภอพล - เขต
ตําบลปอแดง อําเภอ

ชนบท จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ขนาดลําห้วยเดิมกว้าง 22 

เมตร ยาว 663 เมตร ลึกเดิม
โดยเฉลี่ย 2.00  เมตร ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 เมตร รวมลึก 

3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 
13,674 ลบ.ม.โดย นําดินขุดขึ้น
ไปทําคันดิน ข้างลําห้วยทั้ง 2 

ข้าง

1207 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยทราย 

บ้านโสกจาน หมู่ที่ 3 

ตําบลในเมือง - เขต
ตําบลหินต้ัง อําเภอ

บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 เมตร  ยาว 900 เมตร
 ลึกเดิม เฉล่ีย 1.15 เมตร ขุด
ลึก ลงไปอีกเฉลี่ย 1.85 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 
13,500 ลบ.ม. โดยนําดินขุด
ไปทําเป็น คันดินทั้งสองข้าง

1208 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยคําแคน 

บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 

ตําบลในเมือง - เขต
ตําบลหินต้ัง อําเภอ

บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 เมตร  ยาว 750 เมตร
 ลึกเดิม เฉล่ีย 1.92 เมตร ขุด
ลึก ลงไปอีกเฉลี่ย 2.08 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 
13,500 ลบ.ม. โดยนําดินขุด
ไปทําเป็น คันดินทั้งสองข้าง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1209 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยภูเหล็ก 

บ้านหินต้ัง หมู่ที่ 1 

บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 

ตําบลหินต้ัง - เขต
ตําบลในเมือง อําเภอ

บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 เมตร  ยาว 900 เมตร
 ลึกเดิม เฉล่ีย 2.20 เมตร ขุด
ลึก ลงไปอีกเฉลี่ย 1.8 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 
13,500 ลบ.ม. โดยนําดินขุด
ไปทําเป็น คันดินทั้งสองข้าง

1210 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยวังข่า 
บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 

ตําบลบ้านลาน - 

ตําบลป่าปอ อําเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้างช่วงมากสุด 20 เมตร 
กว้างช่วงแคบสุด 12 เมตร ลึก
เดิม 1.95 เมตร ขุดลึกลงไปอีก
 1.43 เมตร โดยนําดินขุด มา
ตกแต่งเป็นคันดิน สองข้างลํา
ห้วย พร้อม เกล่ียตกแต่งให้

เรียบร้อย ยาว 850 เมตร หรือ
 ปริมาตรดินขุดไม่น้อย 13,460

 ลบ.ม.

1211 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยม่วง 
ช่วงบ้านห้วยม่วง หมู่ที่
 9 - บ้านร่องสมอ หมู่ที่
 10 ตําบลโนนทัน - 

บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 

ตําบลโนนทอง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 เมตร ยาว 1,250 

เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

13,300 ลบ.ม.

1212 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนอง
เอ่ียนตอนล่าง 

บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 7 

ตําบลแวงใหญ่ ถึง 
บ้านปอแดง หมู่ที่ 1 

ตําบลปอแดง อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 เมตร  ยาว 750 เมตร
 ลึกเดิม เฉล่ีย 2.77 เมตร ขุด
ลึก ลงไปอีก 2.03 เมตร  รวม
ลึก 4.80 เมตร หรือ มีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อย กว่า 11,670 

ลบ.ม. โดยนําดินขุดขนย้าย 

พร้อมเกล่ียตกแต่งให้เรียบร้อย



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1213 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนอง
สาธารณะลุมพุก บ้าน
โนนข่า หมู่ที่ 4 ตําบล
โนนทอง อําเภอแวง
ใหญ่ - บ้านโพนงาม 

หมู่ที่ 4 ตําบลท่านาง
แนว อําเภอแวงน้อย 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 68 เมตร  ยาว 75 เมตร 
ลึกเดิม เฉล่ีย 0.70 เมตร ขุดลึก
 ลงไปอีก 2.80 เมตร รวม ลึก 

3.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อย กว่า 11,916 ลบ.ม. 

โดยนําดินที่ขุดขนย้าย พร้อม
เกล่ียตกแต่งให้ เรียบร้อย

1214 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนองตา
ไก้ ช่วงบ้านหนองหอย
 หมู่ที่ 7 ตําบลแวงน้อย
 - บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 

ตําบลโคกสง่า อําเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 เมตร  ยาว 651 เมตร
 ลึกเดิม โดยเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวม
ลึก 3.50 เมตร  ลาดเอียง 

1:1.5 ปริมาตร ดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,671 ลบ.ม. โดยนํา 
ดินที่ขุดไปทําคันดินข้าง ลํา

ห้วยทั้ง 2 ข้าง

1215 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโสกแร่ 
ช่วงบ้านหนองไผ่ หมู่ที่

 6 ตําบลโคกสง่า 
อําเภอพล - เขตบ้าน
โนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 11 

ตําบลแวงน้อย อําเภอ
แวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 เมตร ยาว 935 เมตร
 ลึกเดิม ดดยเฉล่ีย 2 เมตร ขุด
ให้ ลึกจากเดิม 1.50 เมตร 

รวมลึก 3.50 เมตร ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตร ดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,674 ลบ.ม.โดยนําดิน 

ที่ขุดขึ้นไปทําคันดินข้าง ลํา
ห้วยทั้ง 2 ข้าง

1216 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหินลาด 

ช่วงบ้านหนองผือ หมู่ที่
 8 ตําบลละหานนา - 
ตําบลท่านางแนว 

อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

500,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 เมตร ยาว 776 เมตร
 ลึกเดิม ดดยเฉล่ีย 2 เมตร ขุด
ให้ ลึกจากเดิม 1.50 เมตร 

รวมลึก 3.50 เมตร ลาดเอียง 
1:1.5 ปริมาตร ดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,677 ลบ.ม.โดยนําดิน 

ที่ขุดขึ้นไปทําคันดินข้าง ลํา
ห้วยทั้ง 2 ข้าง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1217 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเตย 

ช่วงบ้านหนองไฮ หมู่ที่
 5 ตําบลโพนเพ็ก - 

ตําบลคําแคน อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 เมตร ยาว 910 เมตร
 ลึกเดิม โดยเฉลี่ย 1.50 เมตร  
ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2  เมตร 
รวมลึก 3.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 

13,650 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุด
ไปทําคัน ดินทั้งสองข้างพร้อม
เกล่ีย ตกแต่งให้เรียบร้อย

1218 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโตดแดง
 ช่วงบ้านหนองไผ่ล้อม
 หมู่ที่ 1 ตําบลหนองไผ่
ล้อม - เขตตําบลดอนดู่
 อําเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 เมตร ยาว 521 เมตร
 ลึกเดิม เฉล่ีย 0.50 เมตร ขุด
ให้ ลึกจากเดิม 2.50 เมตร 

รวมลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1.5

 ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 
13,676 ลบ.ม. โดนนําดินที่ขุด
ขึ้นไปทํา คันดินข้างลําห้วยทั้ง 

2 ข้าง

1219 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโป่งแดง
 ช่วงบ้านโนนสะอาด 

หมู่ที่ 6 ตําบลดอนดู่ - 

เขตตําบลหนองไผ่ล้อม
 อําเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 เมตร ยาว 521 เมตร
 ลึกเดิม เฉล่ีย 0.50 เมตร ขุด
ให้ ลึกจากเดิม 2.50 เมตร 

รวมลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1.5

 ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 
13,676 ลบ.ม. โดนนําดินที่ขุด
ขึ้นไปทํา คันดินข้างลําห้วยทั้ง 

2 ข้าง

1220 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดขยายบ่อน้ําเพ่ือ
การเกษตร บ้านศาลา
ดิน หมู่ที่ 7 ตําบลขน
วน และตําบลบ้านโคก
 อําเภอหนองนาคํา 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 
10,212 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขดุ
ไปทิ้ง บริเวณท่ีกําหนด พร้อม

เกล่ียเรียบ

1221 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดขยายบ่อน้ําเพ่ือ
การเกษตร บ้านนาคูณ
 หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านโคก

 และตําบลกุดธาตุ 

อําเภอหนองนาคํา 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร

กว้าง 63 เมตร  ยาว 65 เมตร 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตร
ดิน ขุดไม่น้อยกว่า  10,237.50

 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปท้ิง 
บริเวณท่ีกําหนด พร้อมเกล่ีย

เรียบ



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1222 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองแฝก - 

ลําห้วยสามหมอ บ้าน
นาตับเต่า หมู่ที่ 4 

ตําบลซับสมบูรณ์ 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร

กว้าง 20 เมตร  ยาว 407 เมตร
 ลึกเดิม เฉล่ีย 1 เมตร ขุดลึกลง
ไป อีกเฉลี่ย 2.50 เมตร  รวม
ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 

13,481 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุด
ไปทําคัน ดินทั้งสองข้าง

1223 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกกุดหล่ม บ้าน
หินต้ัง หมู่ที่ 3,11 

ตําบลซับสมบูรณ์ 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 30 เมตร ยาว 281 เมตร
 ลึกเดิม เฉล่ีย 1 เมตร ขุดลึกลง

 ไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึก
เฉล่ีย 3 เมตร  หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่ น้อยกว่า 13,488 

ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุดไปทําคัน
 ดินทั้งสองข้าง

1224 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยกุดเวียน
 - ลําน้ําชี บ้านสาม

หมอ หมู่ที่ 1 ตําบลโพธิ์
ไชย อําเภอโคกโพธิ์ไชย

 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ช่วงที่ 1 กว้าง 30 เมตร ยาว 
150 เมตร  ช่วงที่ 2 กว้าง 20 

เมตร ยาว 270 เมตร ลึกเดิม 

1.50 เมตร ขุดลึกลงไป อีก 2 

เมตร รวมลึก 3.50 เมตร หรือ
มีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 

13,500 ลบ.ม. โดยนําดินขุดไป
 ทําคันดินทั้งสองข้าง

1225 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยภูเหล็ก 

ช่วงบ้านผักหวาน หมู่ที่
 2 ตําบลบ้านลาน - 

ตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 16 เมตร ยาว 900 เมตร
 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 
13,480 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุด

ไปทําคันคู ทั้งสองข้าง

1226 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยวังขอน
แดง ช่วงบ้านหนองค้อ
 หมู่ที่ 13 ตําบลบ้าน
ลาน - ตําบลหินต้ัง 
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 16 เมตร ยาว 890 เมตร
 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 
13,460 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุด

ไปทําคันคู ทั้งสองข้าง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1227 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยกุดเชือก
 ช่วงบ้านกุดเชือก หมู่ที่
 10,11 ตําบลบ้านลาน

 ถึง ตําบลหินต้ัง 
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 16 เมตร ยาว 910 เมตร
 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 
13,458 ลบ.ม. โดยนําดินที่ขุด

ไปทําคันคู ทั้งสองข้าง

1228 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยม่วง 
ช่วงบ้านหนองบัว หมู่ที่
 3 ตําบลโสกนกเต็น - 

เขตตําบลเมืองพล 

อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 22 เมตร  ยาว 663 เมตร
  ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้

ลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึก
 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5  

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 13,674 ลบ.ม.

1229 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วย
วังผือตอนล่าง ช่วงบ้าน
วังผือ หมู่ที่ 9 ตําบล
ขามป้อม - เขตตําบล
วังม่วง อําเภอเปือย

น้อย จังหวัดขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 เมตร  ยาว 850 เมตร
  ลึกเดิมเฉลี่ย 1.70 เมตร ขุด
ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.30 เมตร 

รวมลึก 3 เมตร  หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 

12,150 ลบ.ม.

1230 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยผือบัง 
ช่วงบ้านวังหิน หมู่ที่ 7 

ตําบลสระแก้ว - เขต
ตําบลวังม่วง อําเภอ
เปือยน้อย จังหวัด

ขอนแก่น

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 14 เมตร ยาว 580 เมตร 
 ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกลง
ไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึก 3 

เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ 
น้อยกว่า 9,280 ลบ.ม.

1231 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดเจาะบ่อบาดาลใน
เขตอําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

499,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ กลาง 4 

นิ้ว จํานวน 11 บ่อ

1232 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยไผ่โป่ง
แดง ช่วงบ้านโนน

สะอาด หมู่ที่ 6 ตําบล
ดอนดู่ - เขตตําบล
หนองไผ่ล้อม อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารองสะสม

0.00 เพ่ือให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ํา
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 เมตร ยาว 521 เมตร
 ลึกเดิม เฉล่ีย 0.50 เมตร ขุด
ให้ ลึกจากเดิม 2.50 เมตร 

รวมลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1.5

 ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 
13,676 ลบ.ม. โดนนําดินที่ขุด
ขึ้นไปทํา คันดินข้างลําห้วยทั้ง 

2 ข้าง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1233 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

สัมมนาเครือข่ายช่าง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

200,000.00 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับ
วิชาการด้านช่างและแลกเปล่ียน

ความรู้วิชาการด้านช่าง

จัดสัมมนาวิชาการด้านช่าง
ให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

ด้านช่างของ อปท.จังหวัด
ขอนแก่น

1234 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

ชําระหนี้เงินต้น พร้อม
ดอกเบี้ย

108,250,000.00 เพ่ือส่งใช้เงินกู้กองทุนสะสมของ
อบจ. (กสอ.)และเพ่ือชําระคืน
เงินกู้ธนาคารกรุงไทยจํากัด

ส่งใช้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่
กองทุนสะสมของอบจ.(กสอ.) 

และธนาคารกรุงไทย จํากัด

1235 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

เงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่าย

เฉพาะการ

19,000,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อบจ.

ขอนแก่น 

 

 

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อบจ.

ขอนแก่น

1236 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

เงินสํารองจ่าย 50,000,000.00 เพ่ือสํารองจ่ายกรณีเร่งด่วนและ
จําเป็นในการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนแก่ราษฎร 

 

 

ราษฎรในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น

1237 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 2,000,000.00 เพ่ือเป็นค่าบํารุงสมาคม อบจ.

แห่งประเทศไทยและเงิน
ทุนการศึกษา

เงินบํารุงสมาคม อบจ.แห่ง
ประเทศไทยเงินทุนการศึกษา

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานจ้าง

สังกัดอบจ.ขอนแก่น

1238 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

เงินช่วยพิเศษ 400,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ และ
เงินช่วยเหลือค่าทําศพข้าราชการ 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ถึงแก่
กรรม



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1239 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

เพ่ฎมประสิทธิภาพกํานัน
 ผู้ใหญ่บ้าน ในการบูร
ณาการมาตรการรักษา

ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและพัฒนา

ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

1,200,000.00 1.เพ่ือให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้มีความรู้
เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของตัวเอง 
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ กํานัน 

ผู้ใหญ่บ้านในการมีส่วนร่วม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ 

 ุ้

1.กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คกก.

หมู่บ้าน ภายในเขตพ้ืนที่ 26 

อําเภอ ของจังหวัดขอนแก่น 2.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท่ีทํา
การปกครองส่วนจังหวัดและที่
ทําการปกครองอําเภอ จํานวน

 26  อําเภอ

1240 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

เพ่ิมประสิทธิภาพ 

กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชนท่ัวไป ใน
การพัฒนา ท้องถิ่น 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น 

ประจําปี พ.ศ.2562

400,000.00 เพ่ือให้กํานันผู้ใหญ่บ้าน และ
คณะกรมการหมู่บ้าน เกิดการ
พัฒนาศักยภาพ และสามารถ
แก้ไขปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

จัดอบรมกํานัน-ผู้ใหญ่ บ้าน 

ฯลฯ และคณะ กรรมการ
หมู่บ้าน ในเขต อําเภอโคกโพธิ์

ไชย

1241 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

3,500,000.00  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบทุน
ประกันสังคม 

-ทุนประกันสังคมให้แก่ 

พนักงานจ้างสังกัด อบจ. 

ขอนแก่น

1242 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

1,062,000.00  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบทุน
ประกันสังคม 

-ทุนประกันสังคมให้แก่ 

พนักงานจ้างสังกัด อบจ.

1243 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

24,000.00  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบทุน
ประกันสังคม 

3.กองทุนประกันสังคม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ตําแหน่ง ครูอาสาพัฒนา การ
กีฬา

1244 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

402,000.00  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบทุน
ประกันสังคม 

-กองทุนประกันสังคม 

พนักงานจ้างของ โรงเรียนใน
สังกัดองค์การ บริหารส่วน

จังหวัด ขอนแก่น

1245 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 500,000.00  -เพ่ือจ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วย
ยากไร้ของ อบจ.ขอนแก่น 

-เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย ยากไร้
ของ อบจ.ขอนแก่น

1246 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ

11,441,400.00  เพ่ือสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการท้องถิ่น/

ข้าราชการ/ลูกจ้าง 

 -สมทบกองทุนบําเหน็จ 

บํานาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น
 (กบท.)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ
วัตถุ

ประสงค์
ผลผลิต

1247 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ

230,000.00 เพ่ือสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญ ข้าราชการท้องถิ่น/

ข้าราชการ/ลูกจ้าง 

 -สมทบกองทุนบําเหน็จ 

บํานาญข้าราชการ (กบข.) 

สํานักการศึกษาฯ

1248 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ

6,522,000.00 เพ่ือสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการท้องถิ่น/

ข้าราชการ/ลูกจ้าง 

 -สมทบกองทุนบําเหน็จ 

บํานาญข้าราชการ (กบข.) 

ให้แก่ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาของ 
โรงเรียนในสังกัด อบจ.  -

สมทบกองทุนสํารอง เล้ียงชีพ
ลูกจ้างประจํา (กสจ.)

1249 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ

2,000,000.00 เพ่ือสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญ ข้าราชการท้องถิ่น/

ข้าราชการ/ลูกจ้าง 

 -เงินบําเหน็จรายเดือน/ รายปี 
ให้แก่ลูกจ้างประจํา สังกัด 

อบจ.ขอนแก่น

1250 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

เงินช่วยคา่ครองชีพ
ผู้รับบํานาญ (ชคบ.)

600,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
ครองชีพของข้าราชการบําราญ

ส่วนท้องถิ่น 

 -ข้าราชการบํานาญส่วน 

ท้องถิ่น

1251 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี

เงินสมบทกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ สําหรับ
ลูกจ้างประจําของส่วน 

ราชการ ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว (กสจ.)

93,700.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สํารองเล้ียงชีพลูกจ้างประจํา

(กสจ.) ของสถาน 

ศึกษาสังกัด อบจ.ขอนแก่น 

 -ลูกจ้างประจําของ 
สถานศึกษาสังกัด อบจ. 

ขอนแก่น



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสญัญา รวม 1,243 โครงการ จำนวนเงิน 1,183,708,725 บาท  
มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 1,000 โครงการ จำนวนเงิน 1,157,257,752 บาท  สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 50 352,968,000.00 50 352,968,000.00

การพัฒนาการศึกษา  79 184,965,300.00 77 184,568,300.00

การพัฒนาเมืองและชุมชน 881 391,917,325.00 684 365,863,325.00

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 19 23,795,000.00 19 23,795,000.00

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล้อม 

195 72,188,000.00 151 72,188,000.00

การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 19 157,875,100.00 19 157,875,100.00

รวม 1,243 1,183,708,725.00 1,000 1,157,257,725.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1 การพัฒนา

คุณภาพคนและ
สังคม

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด

1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

2 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

ส่งเสริมความสงบ
เรียบร้อยและป้องกัน
อาชญากรรม

1,620,000.00 1,620,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

3 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

โครงการส่งเสริมกิจการ
สาธารณสุข

20,000,000.00 20,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

4 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

ค่าป่วยการสําหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป

282,600,000.00 282,600,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

5 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

โครงการจัดงานประเพณี
ศาสนาและวัฒนธรรม

6,108,000.00 6,108,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

6 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

โครงการอบรมเยาวชน
มุสลิมคริสต์ หรือพุทธ

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

7 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเช้ือ H.I.V. 

อําเภอโนนศิลา

80,000.00 80,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

8 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

สนับสนุนการดําเนิน งาน
ของศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์ และผู้ติดเช้ือ H.I.V.

 อําเภอแวงใหญ่

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

9 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

โครงการจัดงานอนุรักษ์ 

ส่งเสริม ศิลปะประเพณี
และวัฒนธรรม ท้องถิ่น
อําเภอภูผาม่าน

600,000.00 600,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
10 การพัฒนา

คุณภาพคนและ
สังคม

โครงการจัดงานกาชาด
ประจําปี รวมของดีเมือง
ชุมแพ

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

11 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

โครงการจัดงานแสง สี 

เสียง ศิวะ ราตรีปูชนียา
ลัยปราสาทเปือยน้อย

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

12 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

โครงการจัดงานประเพณี
 บุญบ้ังไฟ อําเภอบ้านไผ่

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

13 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

จัดงานประเพณีบุญกุ้ม
ข้าว ใหญ่และของดี
อําเภอบ้านไผ่

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

14 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

จัดงานประเพณีสรงน้ํา 
พระเจ้าใหญ่ไชยวาน 

ประจําปี

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

15 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

โครงการจัดงานบุญเดือน
หก

500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

16 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

งานเทศกาลกล้วยไม้ป่า
บาน ของดีเมืองมัญจาคีรี

450,000.00 450,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

17 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

จัดงานประเพณีบวงสรวง
หลักเมือง ภูเวียงและ
เทศกาลของดีเมืองภูเวียง
 ประจาํปี

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

18 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

เทศกาลว่าวและบุญกุ้ม
ข้าว โนนศิลา ประจําปี 

2561

500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

19 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

งานประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ่ และ ของดีแวงใหญ่
 ประจําปี 2561

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

20 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

จัดงานเทศกาลประจําปี 

อําเภอ หนองนาคํา งาน
เทศกาลงมปลา น้ําแดง
แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธ
นาคํา

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
21 การพัฒนา

คุณภาพคนและ
สังคม

งานประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ่ และ ของดีอําเภอ
หนองสองห้อง

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

22 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

"แผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวม
ใจของดี อําเภอซําสูง 
ประจําปี 2561"

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

23 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์บ้าน
แฮด

250,000.00 250,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

24 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการกีฬา

13,500,000.00 13,500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

25 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด

1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

26 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

จัดซื้อเคร่ืองมือแพทย์
โรงพยาบาล ชุมแพ

5,800,000.00 5,800,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

27 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.)

1,660,000.00 1,660,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

28 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลหนองแวง

50,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

29 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

บูรณาการการแข่งขันกีฬา
เสริมสร้าง สุขภาพและ
ความปรองดองสมานฉันท์
 กับการขับเคล่ือนการ
พัฒนาคุณภาพ ชีวิต 

อําเภอบ้านฝาง

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

30 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

ป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติด จังหวัดขอนแก่น 

ประจําปี 2562

1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
31 การพัฒนา

คุณภาพคนและ
สังคม

ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์
ต้าน ยาเสพติด ประจําปี 

2562

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

32 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

ฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรม ต้านยาเสพ
ติด ประจําปี 2562

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

33 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
เครือข่าย นักเรียน 

นักศึกษา ต้านภัย 

อาชญากรรม ยาเสพติด 

ประจําปี งบประมาณ 

2562

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

34 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ตํารวจบ้าน ประจําปี
งบประมาณ 2562

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

35 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

ฝึกอบรมส่งเสริมรักษา
ความสงบเรียบ ร้อย และ
พัฒนาท้องถิ่น อําเภอ
บ้านไผ่ ประจําปี 2562

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

36 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

กาชาดใส่ใจบรรเทาทุกข์ 
ประจําปีงบ ประมาณ 

2562

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

37 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์
ต้านยา เสพติด ประจําปี 

2562

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

38 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

ฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรม ต้านยาเสพ
ติด

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

39 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
เครือข่ายป้องกัน 

อาชญากรรมต้านยาเสพ
ติด ประจําปี 2562

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
40 การพัฒนา

คุณภาพคนและ
สังคม

หมู่บ้านขุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ อบรมให้
ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพ ติดและอาชญากรรม
 ประจําปีงบ ประมาณ 

2562

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

41 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

อบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใน การร่วม
ปฏิบัติงานป้องกันและ
ปราบ ปรามอาชญากรรม
 ของอาสาสมัคร และ
ประชาชน อําเภอโนนศิลา
 ประจําปีงบประมาณ 

2562

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

42 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

อบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใน การร่วม
ป้องกันปัญหาการเกิด 

อุบัติเหตุและการจราจร
ของอาสา สมัครและ
ประชาชนอําเภอโนนศิลา
 ประจําปีงบประมาณ 

2562

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

43 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครตํารวจ บ้าน 

อําเภอภูเวียง ปี 2562

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

44 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

ฝึกอบรมเยาวชนม่ันใจ 

ห่างไกล ยาเสพติด สถานี
ตํารวจภูธรเปือยน้อย 

ประจําปี 2562

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

45 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

จัดงานประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่ และ ของดี
อําเภอบ้านแฮด

150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
46 การพัฒนา

คุณภาพคนและ
สังคม

งานเทศกาลไก่ย่างเขา
สวนกวางและ ประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่

500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

47 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

จัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ
 ตําบลโนนอุดม อําเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

48 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

วิ่งหินช้างสี มินิ ฮาล์ฟ 

มาราธอน
100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

49 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

การพัฒนารูปแบบการ
บริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อ
การดูแลผู้ป่วยภาวะปาก
แหว่งเพดานโหว่และ
ความพิการแต่กําเนิดของ
ศรีษะและใบหน้าในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

50 การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

จัดกิจกรรมทางด้านกีฬา
และส่งเสริมกีฬาภายใน
จังหวัดขอนแก่น

9,000,000.00 9,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

51 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

450,000.00 450,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

52 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

53 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการจัดหลักสูตร
ระยะส้ันในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
54 การพัฒนา

การศึกษา
โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการของครูและ
นักเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น

1,700,000.00 1,700,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

55 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

56 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการนักเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นอ่านออกเขียน
ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

57 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ กิจกรรม 

TO BENUMBER ONE 

และกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

58 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการนักเรียนคนเก่ง
ของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

150,000.00 150,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

59 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

60 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการส่งเสริมกิจการ
ลูกเสือเนตรนารีและยุว
กาชาด

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

61 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นส่วน
จังหวัดขอนแก่น

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
62 การพัฒนา

การศึกษา
โครงการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

63 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการส่งเสริมการศึกษา 600,000.00 600,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

64 การพัฒนา
การศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองเส้ียว

7,013,160.00 7,013,160.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

65 การพัฒนา
การศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์
อุปถัมภ์)

5,558,000.00 5,558,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

66 การพัฒนา
การศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

27,661,800.00 27,661,800.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

67 การพัฒนา
การศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์
ศึกษา

5,045,200.00 5,045,200.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

68 การพัฒนา
การศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม

5,033,400.00 5,033,400.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

69 การพัฒนา
การศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

5,473,000.00 5,473,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

70 การพัฒนา
การศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนพระธาตุขาม
แก่นพิทยาลัย

3,710,000.00 3,710,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
71 การพัฒนา

การศึกษา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา โรง
เรียนซําสูงพิทยาคม

6,843,800.00 6,843,800.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

72 การพัฒนา
การศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม

3,499,400.00 3,499,400.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

73 การพัฒนา
การศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนหนองโนประชา
สรรค์

5,906,200.00 5,906,200.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

74 การพัฒนา
การศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนโคกสูงประชา
สรรพ์

3,502,000.00 3,502,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/09/2561 0

75 การพัฒนา
การศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนโนนหันวิทยายน

9,480,400.00 9,480,400.00 อบจ.ขอนแก่น 01/09/2561 0

76 การพัฒนา
การศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา

16,413,840.00 16,413,840.00 อบจ.ขอนแก่น 05/06/2562 0

77 การพัฒนา
การศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

4,925,200.00 4,925,200.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

78 การพัฒนา
การศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

6,568,000.00 6,568,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

79 การพัฒนา
การศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์

5,180,800.00 5,180,800.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
80 การพัฒนา

การศึกษา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์

8,959,600.00 8,959,600.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

81 การพัฒนา
การศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนซับสมบูรณ์
พิทยาลัย

5,091,000.00 5,091,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

82 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

83 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาของนักเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

3,500,000.00 3,500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

84 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการพัฒนาระบบงาน
วิชาการสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ขอนแก่น

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

85 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพ
 นักเรียนสังกัดองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัด
ขอนแก่น สู่ความ เป็น
เลิศทางด้านกีฬา

500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

86 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการเข้าค่ายพัฒนา
ศักยภาพวงโยธวาทิต 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นสู่ความ
เป็นเลิศ

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
87 การพัฒนา

การศึกษา
โครงการเข้าร่วมค่าย
ฝึกอบรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

50,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

88 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการส่งเสริม
สถานศึกษาดีเด่นในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

89 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการปรับปรุง ต่อเติม
 ตกแต่งช้ันใต้ถุนอาคาร
เรียน 4/12 โรงเรียนบ้าน
หนองเส้ียว

500,000.00 496,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 01/03/2562 90

90 การพัฒนา
การศึกษา

ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
 ด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬา
และวิชาการ

2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

91 การพัฒนา
การศึกษา

ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
 ด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬา
และวิชาการ

1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

92 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน ด้าน
ศิลปะ ดนตรี  กีฬาและ
วิชาการ

1,500,000.00 1,500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

93 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน ด้าน
ศิลปะ ดนตรี  กีฬาและ
วิชาการ

1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

94 การพัฒนา
การศึกษา

ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
 ด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬา
และวิชาการ

1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

95 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน ด้าน
ศิลปะ ดนตรี  กีฬาและ
วิชาการ

1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
96 การพัฒนา

การศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรม รักการอ่านใน
สถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วน

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

97 การพัฒนา
การศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การจัด กระบวนการ
เรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง"  
สู่"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
 ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

98 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการจ้างที่ปรึกษา
จัดหา ครูชาวต่างชาติ
พัฒนาหลักสูตร 
ภาษาต่างประเทศ สังกัด 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ขอนแก่น

13,000,000.00 13,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

99 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพ 

เด็กประฐมวัย  ในจังหวัด
ขอนแก่น

1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

100 การพัฒนา
การศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
 บริหารสถานศึกษา  
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรี
วิทยาคม

5,177,000.00 5,177,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

101 การพัฒนา
การศึกษา

ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซ
ล่าเซลล์ป๊ัม) พร้อมหอถัง
สูง โรงเรียนหนองโน
ประฃาสรรค์ อําเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.มิตรซําสูงคอน
สตรัคช่ัน

27/08/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
102 การพัฒนา

การศึกษา
ก่อสร้างสนามฟุตซอลโรง
เรียนหนองโนประชาสรรค์
 อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 495,000.00 หจก.มิตรซําสูงคอน
สตรัคช่ัน

11/04/2562 90

103 การพัฒนา
การศึกษา

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง ภายในสนาม
ฟุตบอลโรงเรียนหนองโน
ประชาสรรค์ อําเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

104 การพัฒนา
การศึกษา

ปรับปรุงอาคารเรียน 

4/12  โรงเรียนหนองโน
ประชาสรรค์ อําเภอ
กระนวน  จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 496,000.00 หจก.มิตรซําสูงคอน
สตรัคช่ัน

10/07/2562 60

105 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนัก เรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ 

วิชาการ

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

106 การพัฒนา
การศึกษา

ค่ายพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถ ทักษะการ
ใช้ภาษาจีนสําหรับ 

นักศึกษา ปวส. วิทยาลัย
การ อาชีพบ้านไผ่ ก่อน
ออกฝึกประ สบการณ์
วิชาชีพ ณ วิทยาลัยการ
รถไฟสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

107 การพัฒนา
การศึกษา

พัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
และวิชาการ

400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
108 การพัฒนา

การศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร สํานักการศึกษา
 ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

109 การพัฒนา
การศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 
ข้าราชการครูของโรงเรียน
 ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

110 การพัฒนา
การศึกษา

พัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น

2,300,000.00 2,300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

111 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการอบรมพัฒนาการ
จัดการศึกษาสําหรับครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดกลุ่มจังหวัด
การศึกษา ท้องถิ่นที่ 12

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

112 การพัฒนา
การศึกษา

ค่าก่อสร้างเสาเสมา
ธรรมจักร

96,000.00 96,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

113 การพัฒนา
การศึกษา

ค่าก่อสร้างร้ัว โรงเรียน
บ้านหนองเส้ียว

400,000.00 395,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 01/03/2562 90

114 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการก่อสร้างประตู 

โรงเรียนโคกสูงประชา
สรรพ์

400,000.00 397,000.00 หจก.ส.พัฒนวิศวการ
โยธา

03/10/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
115 การพัฒนา

การศึกษา
โครงการปรับปรุงที่จอด
รถ สําหรับครูและ
บุคลากรโรงเรียนโคกสูง
ประชาสรรพ์

200,000.00 196,500.00 หจก.ส.พัฒนวิศวการ
โยธา

24/04/2562 60

116 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการปรับปรุงบ้านพัก
ครู โรงเรียนโคกสูง
ประชาสรรพ์

200,000.00 196,500.00 หจก.ส.พัฒนวิศวการ
โยธา

24/04/2562 60

117 การพัฒนา
การศึกษา

ปรับปรุงสนาม
บาสเกตบอล โรงเรียน
โคกสูงประชาสรรพ์ 
อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

200,000.00 197,500.00 หจก.ดิสคัฟเวอร่ีดี
เวลลอปเมนท์

13/07/2562 90

118 การพัฒนา
การศึกษา

ค่าก่อสร้างโรงอาหาร 
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา

500,000.00 498,000.00 หจก.ขอนแก่นชาญ
กิจวิศวกรรม

19/07/2562 120

119 การพัฒนา
การศึกษา

ปรับปรุงห้องประชุม
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา
 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ขอนแก่นเจริญ
พันธ์

27/02/2562 120

120 การพัฒนา
การศึกษา

ก่อสร้างร้ัวโรงเรียนบ้านคู
ขาด (สถิตอุปถัมภ์)

292,000.00 290,000.00 บจก.เซฟต้ีเทรนนิ่ง
ซัพพลาย

13/03/2562 60

121 การพัฒนา
การศึกษา

ค่าก่อสร้างโรงอาหาร โรง
เรียนซําสูงพิทยาคม

500,000.00 495,000.00 ร้านส.พาณิชย์ 02/10/2562 120

122 การพัฒนา
การศึกษา

ซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร
 โรงเรียนพูวัดวิทยาคม 

อําเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น

400,000.00 396,000.00 หจก.ชนชาญ
วิศวกรรม

22/03/2562 60

123 การพัฒนา
การศึกษา

ปรับปรุงต่อเติมบ้านพักครู
 โรงเรียนศรีเสมาวิทยา
เสริม

500,000.00 497,000.00 ร้านสามเอ็มมีเดีย 03/05/2562 90

124 การพัฒนา
การศึกษา

ปรับปรุงห้องประชุม
โรงเรียนซับสมบูรณ์
พิทยาลัย อําเภอโคกโพธิ์
ไชย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 488,000.00 หจก.โพธิ์พยสคอน
สตรัคช่ัน

23/04/2562 120



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
125 การพัฒนา

การศึกษา
โครงการค่าย STEM 

ศึกษา ของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

126 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาพิเศษ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น

250,000.00 250,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

127 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการพัฒนาวงดนตรี 
นักเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น

50,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

128 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการค่ายศิลปะ
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น

50,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

129 การพัฒนา
การศึกษา

โครงการค่าย STEM 

ศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

130 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ซ่อมปะผิวจราจร
ถนนลาดยาง โดยวิธี 
COLD MIX

5,000,000.00 5,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

131 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง
หรือถนนหินคลุก

4,200,000.00 4,200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

132 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 1 

0010 บ้านหว้าโง๊ะ-บ้าน
ดงน้อย อ.หนองเรือ จ.

ขอนแก่น

1,996,000.00 1,377,905.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 08/05/2562 120



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
133 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก 3037 

บ้านหนองสองห้อง-บ้าน
กุดหอยกาบ อ.หนองสอง
ห้อง จ.ขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

134 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 

10078 บ้านเปือยน้อย-

บ้านหนองบัวลอง อ.

เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

135 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 

10032 บ้านหนองผือ-

บ้านหัวช้าง อ.บ้านไผ่ จ.

ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 13/06/2562 90

136 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีตสาย แยกทาง
หลวงหมายเลข 230 -

บ้านพรสวรรค์ ม.13  ต.

บ้านเป็ด  อ.เมือง  จ.

ขอนแก่น

2,000,000.00 1,440,000.00 หจก.สินทวีขนส่ง 
1994

01/05/2562 120

137 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยาง แอสฟัลต์
คอนกรีตสาย ขก ถ 

10061 บ้านม่วง-บ้านสา
วะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

2,105,000.00 1,470,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 23/05/2562 120



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
138 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โนนคอม ม.1 ต.โนนคอม
 - บ้านนาน้ําซํา ม.5 ต.ภู
ผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.

ขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

139 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

กําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา
และงาน วิศวกรรม
ส่ิงแวดล้อมกําจัดวัชพืช
ในแหล่งน้ําและงาน 

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

850,000.00 850,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

140 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

อบรมเชิงปฏิบัติการงาน
ออกแบบ สถาปัตยกรรม
เพื่อคนทั้งมวล 

(Universal Design)

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

141 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ถางป่าและตัดวัชพืชสอง
ข้างทางถนน ลาดยาง

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

142 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

เสริมสร้างมาตรการความ
ปลอดภัย ทางถนน

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

143 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างที่จอด
รถจักรยานยนต์/ จักรยาน
 สถานีขนส่งผู้โดยสาร
อําเภอ ภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

40,000.00 40,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

144 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จังหวัดขอนแก่น

1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

145 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

คนรุ่นใหม่รู้ทันสาธารณภัย 100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
146 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง 
หมู่ที่ 3 ตําบลศิลา  - 
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทางเล่ียง
เมือง) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 บจก.เคแพคคอน
สตรัคช่ัน

20/04/2562 90

147 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านบึงฉิม 

หมู่ที่ 4 ตําบลบึงเนียม - 

ตําบลพระลับ อําเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 494,000.00 บจก.มีพัฒนา
ขอนแก่น

21/02/2562 90

148 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
บึงฉิม หมู่ที่ 4 ตําบลบึง
เนียม - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 อําเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 
2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

149 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีค
เสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่
 28 ตําบลศิลา - ถนน
มิตรภาพ อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

150 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

หมู่ที่ 3  บ้านหนองเต่า 
ตําบลหนองแซง - หมู่ที่ 8
 บ้านวังหว้า ตําบลบ้าน
แฮด อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

2,623,000.00 2,599,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 29/08/2562 120



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
151 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) บ้านหนองแสง หมู่ที่
  12,17 ตําบลพระลับ - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 07/12/2561 90

152 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 
8 ตําบลหนองตูม - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

2183 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 01/12/2561 90

153 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) บ้านหนองงูเหลือม 

หมู่ที่ 3 ตําบลหนองตูม -

 ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 04/12/2561 90

154 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) บ้านหนองกอย หมู่ที่
 3 ตําบลแดงใหญ่ - บ้าน
โนนเรือง หมู่ที่ 18 ตําบล
บ้านค้อ อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 487,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 
 573/2562

10/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
155 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) ศูนย์เคร่ืองจักรกล 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น -  ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

230 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 01/12/2561 90

156 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) บ้านหนองบัวน้อย 

หมู่ที่ 10,13 ตําบลหนอง
ตูม -  ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 07/12/2561 90

157 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) บ้านหนองผือ ม.1 

ตําบลบ้านไผ่ - บ้าน
หนองแวงไร่ ม.1 ตําบลใน
เมือง  อําเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 22/06/2562 90

158 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 -

  บ้านกอบง หมู่ที่ 11 

ตําบลบ้านไผ่ -  อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 15/06/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
159 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
บึงฉิม หมู่ที่ 4 ตําบลบึง
เนียม - บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 
3,11 - บ้านพระคือ หมู่ที่
 16 ตําบลพระลับ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

160 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โคกน้อย หมู่ที่ 4 ตําบล
พระลับ อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น - เขต
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

161 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่
 28 ตําบลศิลา - ทาง
หลวงชนบทหมายเลข 

1027 (ทางเล่ียงเมือง) 
อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 บจก.มีพัฒนา
ขอนแก่น

09/05/2562 90

162 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีค
เสริมเหล็ก บ้านหนองกุง 
หมู่ที่ 2 ตําบลศิลา - เขต
ตําบลสําราญ อําเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 494,000.00 บจก.มีพัฒนา
ขอนแก่น

08/03/2562 90

163 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12

 ตําบลนาข่า - ตําบลนา
งาม อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 16/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
164 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านหนองโน หมู่ที่ 5
 ตําบลกุดเค้า อําเภอ
มัญจาคีรี - อําเภอโคก
โพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 16/01/2562 90

165 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
แหล่งเกษตร บ้านหนอง
ก้านเหลือง หมู่ที่ 2 

ตําบลนาข่า - บ้านหนอง
บัว หมู่ที่ 8 ตําบลนางาม 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 27/12/2561 90

166 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่
 6 - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 
11 เช่ือมกับทางหลวง
ชนบทหมายเลข 4008 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 11/01/2562 90

167 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
วัดป่าวิเวกธรรม บ้าน
หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 

ตําบลโพนเพ็ก - ทาง 
หลวงชนบทหมายเลข 

3115 อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 11/01/2562 90

168 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านหนองไม้ตาย หมู่
ที่ 6 ตําบลนาข่า - เขต
ตําบลกุดเค้า อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 11/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
169 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองบัว
คํามูล หมู่ที่ 4 ตําบลคูคํา
 - บ้านคู หมู่ที่ 1 ตําบลคู
คํา อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก่น เช่ือมถนนสาย
บ้านหนองบัวน้อย - บ้าน
กระนวน

480,000.00 477,000.00 หจก.ส.ธนการ
ขอนแก่น

27/02/2562 90

170 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทางหลวง
 2133 ตําบลบ้านเรือ -  

บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่
ที่ 6 (เส้นข้าง อบต.ภู
เวียง)ตําบลภูเวียง 
อําเภอภุเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 28/05/2562 90

171 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทางหลวง
 2038 ตําบลสงเปือย -  

บ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 (เส้น
ข้างโรงเรียน อนุบาลพิชา
ภรณ์) ตําบลภูเวียง  
อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์ 

614/2562

27/03/2562 90

172 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทางหลวง
 2038 ตําบลภูเวียง -  
บ้านธารทอง หมู่ที่ 10 

ตําบลสงเปือย  อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 03/05/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
173 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทางหลวง
 2038 ตําบลภูเวียง -  
บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 

(ห้วยทราย รีสอร์ท)  

ตําบลสงเปือย อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 03/05/2562 90

174 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้านหัวฝาย
 หมู่ที่ 5 ตําบลนาชุมแสง 
อําเภอภูเวียง - บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 7 ตําบล
โนนสะอาด อาํเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 471,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 02/02/2562 90

175 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10026 สายโคกสหกรณ์
ทุ่งชมพู - บ้านพระบาท
โนนคูณ หมู่ที่ 8 ตําบลทุ่ง
ชมพู อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 470,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 24/08/2562 90

176 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10013 สายโสกห้างทุ่ง
ชมพู - บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่
 1 ตําบลทุ่งชมพู อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 473,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 03/09/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
177 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10025 สายบ้านทุ่งชมพู
กุดแคน - บ้านดอนดู่ หมู่
ที่ 3 ตําบลทุ่งชมพู  
อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 470,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 27/08/2562 90

178 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากถนน 

อบจ.ขก ถ 10029 - บ้าน
โคก สงเปือย หมู่ที่ 4 

ตําบลทุ่งชมพู อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 470,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 03/09/2562 90

179 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 

ตําบลคําม่วง - เทศบาล
ตําบลเขาสวนกวาง 
อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 481,000.00 บจก.ขุนพลก่อสร้าง
แอนด์เชอร์วิส

19/07/2562 90

180 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 

ตําบลคําม่วง อําเภอเขา
สวนกวาง - ตําบลหนอง
กุง อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 481,000.00 บจก.ขุนพลก่อสร้าง
แอนด์เชอร์วิส

16/07/2562 90

181 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากถนน 

อบจ.ขก ถ 10025 - บ้าน
 ดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตําบลทุ่ง
ชมพู  อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น (สาย
รอบบ้านดอนดู่)

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 28/05/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
182 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที่ 7 

ตําบลเขาสวนกวาง - 
ตําบลดงเมืองแอม อําเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 481,000.00 บจก.ขุนพลก่อสร้าง
แอนด์เชอร์วิส

24/07/2562 90

183 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
แยกทางหลวงชนบท ขก 

4038 - บ้านโนนเหล่ียม 

หมู่ที่ 4 ตําบลเปือยน้อย 

อําเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

400,000.00 384,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 09/03/2562 90

184 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ตําบล
สระแก้ว อําเภอเปือยน้อย
 - ทางหลวงชนบท ขก 

4038 จังหวัดขอนแก่น

400,000.00 394,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 05/04/2562 90

185 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
ดอนหัน หมู่ที่ 8 ตําบล
ยางคํา - บ้านเหมือดแอ่ 
หมู่ที่ 16 ตําบลบ้าน เม็ง 
อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น

498,000.00 471,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 22/06/2562 90

186 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
เหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 - 

บ้านเม็ง หมู่ที่ 14 ตําบล
บ้านเม็ง - ทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข 2187 

ตําบลหนอง เรือ อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 492,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 

  905/2562

22/06/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
187 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายวัดป่าปภาโส 

บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5 - 

แหล่งเกษตรบ้านโนนฆ้อง
 - บ้านหนองแสง  หมู่ที่ 2
 ตําบลบ้านผือ - เช่ือม
ทางหลวงชนบท ขก 

4063 อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์888 22/02/2562 90

188 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายโคกหัวหล่อน
 บ้านฟ้าเหล่ือม หมู่ที่ 6 -

 บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตําบล
หนองเรือ - เช่ือมทาง
หลวง ชนบท ขก 2079 

ตําบลบ้านกง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์888 09/03/2562 90

189 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร บ้านสําราญหิน
ลาด หมู่ที่ 8 ตําบลกุด
กว้าง อําเภอหนองเรือ - 

เช่ือมทางหลวงชนบท ขก
 2071 เช่ือมเขตตําบลนา
เพียง อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์888 22/02/2562 90

190 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตําบล
โนน สะอาด อําเภอหนอง
เรือ - บ้านหนอง ศาลา 
หมู่ที่ 4 ตําบลหนองเสา
เล้า อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น

480,000.00 477,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 28/06/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
191 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านกุดเลา 
หมู่ที่ 3 - บ้านห้วยทราย 

หมู่ที่ 13 ตําบลโนนทอง 
เช่ือมทางหลวง อบจ. สาย
 ขก.ถ.10010 (บ้านหว้า
โง๊ะ - บ้านดงน้อย) 

อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์888 09/03/2562 90

192 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายวัดป่าพัทธ
สีมา บ้านสําราญหินลาด 

หมู่ที่ 8 ตําบลกุดกว้าง 
อําเภอหนองเรือ - เช่ือม
ทางหลวงชนบท ขก 

2071 เช่ือมเขตตําบลนา
เพียง อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์888 22/02/2562 90

193 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ  สายบ้าน
นาหว้า หมู่ที่ 1 ตําบลนา
หว้า - ตําบลหนองกุง
ธนสาร อําเภอภุเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 469,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 27/08/2562 90

194 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้าน ห้วย
ทราย หมู่ที่ 13 - แหล่ง
เกษตรป่า ชุมชนบ้านหิน
ลาด ตําบลโนนทอง 
อําเภอหนองเรือ เช่ือม
ตําบลนาชุมแสง อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์888 09/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
195 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร (ตอนที่ 2) สาย
บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตําบล
โนนทัน - แหล่งเกษตร
ตําบลโนนทอง  ตําบล
โนนทอง อําเภอหนองเรือ
 จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 05/04/2562 90

196 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
โนนอุดม หมู่ที่ 6 ตําบล
นาหว้า - ตําบลหนองกุง
ธนสาร อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

483,000.00 472,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 27/08/2562 90

197 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านดอนคอม
 หมู่ที่ 6 ตําบลยางคํา - 
ศาลปู่ตาภูเม็งทอง ตําบล
บ้านเม็ง อําเภอหนองเรือ
 จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์888 15/03/2562 90

198 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้านน้ํา
เซิน หมู่ที่ 9 - บ้านหัวนา
 หม่อ หมู่ที่ 5 ตําบลกุด
ขอนแก่น อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

483,000.00 472,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 24/08/2562 90

199 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จาก ทาง
หลวงชนบท 4021 ตําบล
หนองกุง ธนสาร - บ้าน
หนองกะแหล่ง หมู่ที่ 5  

ตําบลหนองกุงเซิน 

อําเภอภูเวียง  จังหวัด
ขอนแก่น

483,000.00 472,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 27/08/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
200 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
สระ หมู่ที่ 4 - แหล่ง
เกษตรตําบลบ้านกง 
ตําบลบ้านกง เช่ือมทาง
หลวงชนบท ขก 2079 

ตําบลบ้านผือ อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 493,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์888 09/03/2562 90

201 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้าน
โนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ตําบล
 หนองกุงเซิน - บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตําบล
นาหว้า อําเภอภเูวียง 
จังหวัดขอนแก่น

481,000.00 469,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 29/08/2562 90

202 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้าน นางิ้ว 
หมู่ที่ 12 - ป่าช้าบ้านนา
งิ้ว ตําบลยางคํา - ป่า
สงวนภูเม็งทอง ตําบล
บ้านเม็ง อําเภอหนองเรือ
 จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์888 06/03/2562 90

203 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านนางิ้ว 
หมู่ที่ 5 - วัดป่าเดาวดึงล์
ภัทรวราราม ตําบลยางคํา
 - ป่าสงวนภูเม็งทอง 
ตําบลบ้านเม็ง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์888 09/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
204 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านแดง
ใหญ่ ม.1,2 ต.แดงใหญ่ - 
ถนนโคลัมโบ อ.เมือง จ.

ขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

205 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโนนศิลา
 หมู่ที่ 10 - แหล่งเกษตร
กุดแฮ่ ตําบลบ้านกง - อ่าง
เก็บน้ําหางเข่ือนอุบลรัตน์
 ตําบลบ้านผือ อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์888 12/03/2562 90

206 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
ห้วยทราย หมู่ที่13 - 

บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 14 

ตําบลโนนทอง อําเภอ
หนอง เรือ - ทางหลวง
หมายเลข 2038 ตําบลสง
เปือย อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 490,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 22/06/2562 90

207 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - 

บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 

ตําบลบ้านกง - อา่งเก็บ
น้ําหางเข่ือนอุบลรัตน์ 
ตําบลบ้านผือ อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 493,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์888 09/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
208 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 ตําบล
บ้านกง - บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 2,3 ตําบลบ้านผือ 

อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์888 22/03/2562 90

209 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านดอนโมง หมู่ที่ 8 

ตําบลบ้านกง - บ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 2,3 

ตําบลบ้านผือ อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์888 22/03/2562 90

210 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10021 สายบ้านหัน - 

บ้านโคก กลาง - บ้าน
หว้าทอง หมู่ที่ 1,8 ตําบล
หว้าทอง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

484,000.00 481,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 

 240/2562

18/01/2562 90

211 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 

ตําบลสงเปือย-บ้านวัง
ขอนแดง หมู่ที่ 8 ตําบล
หนองกุงธนสาร อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์ 

769/2562

11/05/2562 90

212 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 2 ตําบล
โนนสะอาด - ตําบลกุด
กว้าง อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 487,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 22/06/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
213 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านคําบง 
หมู่ที่ 11 ตําบลสะอาด - 

บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ 
8 ตําบลน้ําพอง อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

485,000.00 475,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอร่ีฯ 28/03/2562 90

214 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาศรี 
หมู่ที่ 12 ตําบลสะอาด 

อําเภอน้ําพอง - ตําบลนา
คํา อําเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น

491,000.00 481,000.00 หจก.ส.พัฒนวศิวการ
โยธา

20/03/2562 90

215 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

บูรณะถนนลาดยางแบบ
ผิวเรียบเคพซีล บ้านคํา
แก่นคูณ หมู่ที่ 12 ตําบล
ม่วงหวาน - ตําบลวังชัย 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

483,000.00 480,000.00 หจก.ส.พัฒนวิศวการ
โยธา

20/03/2562 90

216 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง
 หมู่ที่ 12 ตําบลวังชัย - 

บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5 

ตําบลหนองกุง อําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแก่น

476,000.00 467,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอร่ีฯ 20/03/2562 90

217 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
หนองโน หมู่ที่ 11 ตําบล
น้ําพอง อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2

366,000.00 357,000.00 หจก.ส.พัฒนวิศวการ
โยธา

02/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
218 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
คํามืดเหนือ หมู่ที่ 12 

ตําบลน้ําพอง - บ้านคําบง
 หมู่ที่ 8 ตําบลสะอาด 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

448,000.00 436,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอร่ีฯ 14/02/2562 90

219 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
นาศรี หมู่ที่ 12 ตําบล
สะอาด อําเภอน้ําพอง - 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 

ตําบลนาคํา อําเภออุบล
รัตน์ จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 469,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอร่ีฯ 09/02/2562 90

220 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
สระกุด หมู่ที่ 2 ตําบล
ม่วงหวาน - อําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแก่น - 

ถนนสาย ขก 2109 - 

ตําบลโคกสูง อําเภออุบล
รัตน์ จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 473,000.00 หจก.ส.พัฒนวิศวการ
โยธา

09/02/2562 90

221 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
วังชัย หมู่ที่ 1 ตําบลวังชัย
 - ตําบลน้ําพอง อําเภอ
น้ําพอง จังหวดัขอนแก่น

484,000.00 471,000.00 หจก.ส.พัฒนวิศวการ
โยธา

14/02/2562 90

222 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงเสริมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(OVER LAY) บ้านสําโรง 
หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านขาม 

อําเภอน้ําพอง - ตําบล
บ้านโนน  อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 489,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 21/04/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
223 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10021 สายบ้านหันโคก
กลาง - บ้านพระบาท หมู่
ที่ 2 ตําบลหว้าทอง 
อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

483,000.00 481,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 19/02/2562 90

224 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10021 สายบ้านหันโคก
กลาง  - บ้านห้วยบง หมู่ที่
 3 ตําบลหว้าทอง อําเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 477,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 02/02/2562 90

225 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโคกกลาง 
หมู่ที่ 6 ตําบลโนนสมบูรณ์
 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3
 ตําบลนางิ้ว อําเภอเขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

488,000.00 472,000.00 หจก.ส.ธนการ
ขอนแก่น

22/02/2562 90

226 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตําบล
โนนสมบูรณ์ - บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 3 ตําบลนา
งิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 467,000.00 หจก.ส.ธนการ
ขอนแก่น

16/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
227 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10021 สายบ้านหันโคก
กลาง  - บ้านโคกกลาง 
หมู่ที่ 4 ตําบลหว้าทอง 
อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

490,000.00 487,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 18/01/2562 90

228 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10021 สายบ้านหันโคก
กลาง ช่วงบ้านหว้าทอง 
หมู่ที่ 1,8 ตําบลหว้า ทอง
 - บ้านพระบาทโนนคูณ 

หมู่ที่ 8 ตําบลทุ่งชมพู 
อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

491,000.00 488,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 02/02/2562 90

229 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10021 สายบ้านหันโคก
กลาง ช่วงบ้านพระบาท 

หมู่ที่ 2 ตําบลหว้า ทอง -
 บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 

ตําบลทุ่ง ชมพู อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 490,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 18/01/2562 90

230 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบจากทาง
หลวง 2038 - แหล่ง
ท่องเที่ยววัดถ้ําผาเก้ิง 
ตําบลในเมือง อําเภอเวียง
เก่า จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 486,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 16/07/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
231 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างสะพาน คสล. 

(หรือคอนกรีตอัด แรง) 
ข้ามลําห้วยโจด สายบ้าน
หนองกระเดา หมู่ที่ 4 

ตําบลหนองกุงเซิน - 

ตําบลหนองกุงธนสาร 
อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

1,700,000.00 1,539,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 11/09/2562 120

232 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบจากบ้านแดง
 หมู่ที่ 8 ตําบลในเมือง - 
บ้านบ่อ หมู่ที่ 2,บ้านศรี
ประทุม หมู่ที่ 11 ตําบล
เขาน้อย อําเภอเวียงเก่า 
จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 486,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 16/07/2562 90

233 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย ขก.ถ 

10026 โคกสหกรณ์ - ทุ่ง
ชมพู - แยกบ้านกุดแคน 

หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งชมพู - 
ตําบลหว้าทอง อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

10,296,000.00 8,199,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 09/08/2562 120

234 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองแก หมู่ที่ 4 ตําบล
โนนสะอาด - ตําบลโนน
ทัน อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 477,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 22/06/2562 90

235 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
วังแสง หมู่ที่ 1 ตําบลวัง
แสง - เขตตําบลโนน
พะยอม อําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
236 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10021 สายบ้านหันโคก
กลาง ช่วงบ้านห้วยบง 
หมู่ที่ 3 ตําบลหว้าทอง - 
อบต.ทุ่งชมพู ตําบลทุ่ง
ชมพู อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 488,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ
 241/2562

18/01/2562 90

237 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
เหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 

ตําบลห้วยแก - เขตตําบล
กุดเพียขอม อําเภอชนบท
 จังหวัดขอนแก่น

487,000.00 463,000.00 ร้านดีดีบิลด้ิง 22/01/2562 90

238 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10021 สายบ้านหันโคก
กลาง  ช่วงบ้านโคกกลาง
 หมู่ที่ 4 ตําบลหว้า ทอง -
 บ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 

ตําบลทุ่ง ชมพู อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

491,000.00 488,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 19/02/2562 90

239 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
ปอแดง หมู่ที่ 1 ตําบลปอ
แดง - เขตตําบลบ้านแทน่
 อําเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น

493,000.00 469,000.00 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 29/01/2562 90

240 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โคกกลาง หมู่ที่ 8 ตําบล
วังชัย - บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3
 ตําบลพังทุย อําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแก่น

489,000.00 489,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
241 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
หันแฮด หมู่ที่ 2 ตําบล
บ้านแท่น - เขตตําบลปอ
แดง อําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 469,000.00 ร้านดีดีบิลด้ิง 22/01/2562 90

242 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านคํา
บอน หมู่ที่ 8 ตําบลบัวเงิน
 - บ้านดงเรือง หมู่ที่ 5 

ตําบลพังทุย อําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 483,000.00 หจก.เทพย์ทัศน์ แอส
เซท

06/02/2562 90

243 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
ป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตําบล
โนนสมบูรณ์ - ตําบลนางิ้ว
 อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น

297,000.00 292,000.00 หจก.ส.ธนการ
ขอนแก่น

15/02/2562 90

244 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โคกใหญ่ หมู่ที่ 11 ตําบล
บัวเงิน - บ้านพังทุย หมู่ที่
 1 ตําบลพังทุย อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

491,000.00 480,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ
 327/2562

02/02/2562 90

245 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 

ตําบลท่านางแนว อําเภอ
แวงน้อย - บ้านป่าไม้งาม
 หมู่ที่ 8 ตําบลโนนทอง 
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.พูลทรัพย์ธน
อนันต์  503/2562

02/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
246 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนหัว
ช้าง หมู่ที่ 8 ตําบลโนน
สมบูรณ์ อําเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น - 

ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอ
หนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี

490,000.00 473,000.00 หจก.ส.ธนการ
ขอนแก่น

22/02/2562 90

247 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านวังหิน(อ่างโสกรัง) 
หมู่ที่ 7 ตําบลสระแก้ว 
อําเภอเปือยน้อย - ทาง
หลวงชนบท ขก 4038 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 455,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 19/02/2562 90

248 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงพนังก้ันแม่น้ําชี
ช่วงบ้านหนองหญ้า
ข้าวนก หมู่ที่ 3 ตําบล
หนองแวง อําเภอพระยืน
 - บ้านหนองบัวดีหมี หมู่
ที่ 7 ตําบลท่าพระ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 491,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

19/04/2562 90

249 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย ขก ถ 

10045 แยกทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2039 -

 บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 

ตําบลห้วยโจด อําเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 บจก.ชัยศิริคอนกรีต 15/06/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
250 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดงเค็ง 
หมู่ที่ 5 ตําบลท่าศาลา 
อําเภอมัญจาคีรี - บ้านหัน
 หมู่ที่ 3 ตําบลพระบุ 

อําเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น

1,995,000.00 1,370,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 

 436/2562

19/02/2562 120

251 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย
 ขก ถ 10069 บ้านหนอง
บัวน้อย - บ้านกระนวน 

อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก่น(ช่วงบ้านโนน - 

บ้านคู)

500,000.00 497,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 10/01/2562 90

252 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย ขก ถ 

10069 บ้านหนองบัวน้อย
 - บ้านกระนวน อําเภอ
ซําสูง จังหวัดขอนแก่น
(ช่วงบ้านแห้ว - เขต
เทศบาลตําบลซําสูง)

500,000.00 497,000.00 หจก.ส.ธนาการ
ขอนแก่น

09/01/2562 90

253 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสงเปือย 

หมู่ที่ 12 ตําบลบึงเนียม -

 บ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 

ตําบลพระลับ อําเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 495,000.00 หจก.มิตรซําสูงคอน
สตรัคช่ัน

02/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
254 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านดง
เย็น หมู่ที่ 12 ตําบลบัว
ใหญ่ อําเภอน้ําพอง - 
บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 

ตําบลห้วยโจด อําเภอน้ํา
พอง  จังหวัดขอนแก่น

492,000.00 482,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 02/02/2562 90

255 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบึงเนียม 

หมู่ที่ 1 ตําบลบึงเนียม - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 209 (ขอนแก่น
 - เชียงยืน) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 495,000.00 หจก.มิตรซําสูงคอน
สตรัคช่ัน

02/02/2562 90

256 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านบัว
ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตําบลบัว
ใหญ่ อําเภอน้ําพอง - 
ทางหลวงชนบท ขก 

2039 ตําบลทรายมูล  

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

491,000.00 480,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 02/02/2562 90

257 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบึงเรือ
ใหญ่ หมู่ที่ 10 - บ้านโคก
สี หมู่ที่ 1 ตําบลโคกสี - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
258 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหินกอง 
หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านโต้น 

อําเภอพระยืน - บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 2 ตําบล
โนนสมบูรณ์ อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

259 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

 ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โคกสง่า หมู่ที่ 6 ตําบล
ทราย มูล - บ้านศรีภูมิ 
หมู่ที่ 17  ตําบลบัวใหญ่ 
อําเภอน้ําพอง  จังหวัด
ขอนแก่น

493,000.00 483,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 19/02/2562 90

260 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองไหล
 หมู่ที่ 7 ตําบลโคกสี 

อําเภอเมือง - บ้านหม้อ 

หมู่ที่ 5 ตําบลคูคํา 
อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.มิตรซําสูงคอน
สตรัคช่ัน

02/02/2562 90

261 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองบัวบาน หมู่ที่ 5 

ตําบล ทรายมูล อําเภอ
น้ําพอง - ทางหลวง 
ชนบท ขก 2039 ตําบล
บัวใหญ่  อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น

488,000.00 478,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 19/02/2562 90

262 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านดอนยาง 
หมู่ที่ 11 ตําบลศิลา - เขต
เทศบาลนครขอนแก่น 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 495,000.00 เคแพคคอนสตรัคช่ัน 02/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
263 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านท่า
มะเด่ือ หมู่ที่ 7 ตําบลท่า 
กระเสริม - บ้านศรีภูมิ 
หมู่ที่ 17 ตําบลบัวใหญ่ 
อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

494,000.00 484,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 02/02/2562 90

264 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านดอนยาง 
หมู่ที่16 ตําบลศิลา - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

230 (ทางเล่ียง เมือง) 
อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 495,000.00 บจก.เคแพคคอน
สตรัคช่ัน

07/03/2562 90

265 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบโรงเรียน
โคกสูงประชาสรรพ์ 
อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ส.พัฒนวิศวการ
โยธา 105/2563

14/11/2562 60

266 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากทาง
หลวง 2297 - บ้านนา
เสถียร หมู่ที่ 8 ตําบลขาม
ป้อม อําเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 09/05/2562 90

267 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากบ้าน
วังหิน หมู่ที่ 7 ตําบล
สระแก้ว - บ้านห้วยแร่ 
หมู่ที่ 3 ตําบลวังม่วง 
อําเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 09/05/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
268 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย ขก ถ 

10071 บ้านหนองหญ้า
แพรก - บ้านโนนทัน 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.มิตรซําสูงคอน
สตรัคช่ัน

02/02/2562 90

269 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านพระคือ 

หมู่ที่ 16 ตําบลพระลับ - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 209(ขอนแก่น
 - เชียงยืน) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.มิตรซําสูงคอน
สตรัคช่ัน

02/02/2562 90

270 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากบ้าน
โสกนาค หมู่ที่ 6 ตําบลวัง
ม่วง - บ้านวังหิน หมู่ที่ 7
 ตําบลสระแก้ว อําเภอ
เปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 09/05/2562 90

271 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โนนพะยอมใต้ หมู่ที่ 10 

ตําบลโนนพะยอม - 

ตําบลห้วยแก อําเภอ
ชนบท จังหวดัขอนแก่น

490,000.00 490,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

272 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
หัวนากลาง หมู่ที่ 3 

ตําบลบ้านแท่น - เขต
ตําบลปอแดง อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

343,000.00 326,000.00 ร้านดีดีบิลด้ิง 22/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
273 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านบัว
ใหญ่ หมู่ที่ 5 ตําบลบัว
ใหญ่ - บ้านโนนเชือก หมู่
ที่ 7 ตําบลบ้านขาม 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

494,000.00 480,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 02/02/2562 90

274 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง จาก
ทางหลวง ชนบท
หมายเลข 3029 - บ้าน
หนองเต่า หมู่ที่ 5 ตําบล
โนนพะยอม อําเภอชนบท
 จังหวัดขอนแก่น

475,000.00 452,000.00 ร้านดีดีบิลด้ิง 06/02/2562 90

275 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โนนเชือก หมู่ที่ 7 ตําบล
บ้าน ขาม - บ้านคอกคี 
หมู่ที่ 10 ตําบลบัว ใหญ่ 
อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

487,000.00 477,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ
 328/2562

02/02/2562 90

276 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองเรือ 

 หมู่ที่ 7 ตําบลโจดหนอง
แก - บ้านหัวคู หมู่ที่ 6 

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอ
พล จังหวดัขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

277 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2

 - บ้านโนนข่า หมู่ที่ 5 

ตําบลโนนข่า อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ทวีสิน(1985)   

421/2562

19/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
278 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนทาง
หลวงชนบทหมายเลข 

2246 ถึง บ้านโนนข่า 
หมู่ที่ 5 ตําบลโนนข่า 
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ทวีสิน(1985) 19/02/2562 90

279 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านวัง
ชัย หมู่ที่ 2 ตําบลวังชัย -

 บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 5 

ตําบลม่วง หวาน อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

492,000.00 482,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 02/02/2562 90

280 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ซองแมว หมู่ที่ 5 ตําบล
หนองมะเขือ - ทางหลวง
ชนบท หมายเลข 2246

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

281 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านนา
คู หมู่ที่ 3 ตําบลหนองกุง
 - บ้านคําจั่น หมู่ที่ 5 

ตําบลบัวเงิน  อําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 486,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 02/02/2562 90

282 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านคํา
จั่น หมู่ที่ 5 ตําบลบัวเงิน 

 - บ้านหัวบึง หมู่ที่ 11 

ตําบลพังทุย อําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 484,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 19/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
283 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองบัว
น้อย หมู่ที่ 6 ตําบลหนอง
ตูม - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 495,000.00 หจก.มิตรซําสูงคอน
สตรัคช่ัน

02/02/2562 90

284 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองตูม
 หมู่ที่ 12 ตําบลหนองตูม
 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 495,000.00 หจก.มิตรซําสูงคอน
สตรัคช่ัน  315/2562

02/02/2562 90

285 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านนา
คู หมู่ที่ 3 ตําบลหนองกุง
 - บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่
 8 ตําบลพังทุย อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 481,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 02/02/2562 90

286 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ
เหล็กสายจาก บ้านหิน
ฮาว หมู่ที่ 7 ตําบลขาม
ป้อม - ทางหลวงสาย 

2297 อําเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 09/05/2562 90

287 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

2233 - บ้านรัตนะ หมู่ที่ 
2 ตําบลโนนทอง อําเภอ
แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.สามบีก่อสร้าง 
(บีบีบี)  725/2562

26/04/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
288 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านนา
ขาม หมู่ที่ 6 ตําบลพังทุย
 อําเภอน้ําพอง - ถนน
ทางหลวงชนบท น้ําพอง
กระนวน (ขก 2039)  

จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 02/02/2562 90

289 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองทุ่ม
 หมู่ที่ 8 ตําบลใหม่นา
เพียง - บ้านป่าแดง หมู่ที่
 5 ตําบลคอนฉิม อําเภอ
แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.สามบีก่อสร้าง 
(บีบีบี)

27/04/2562 90

290 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านนา
ขาม หมู่ที่ 13 ตําบลพัง
ทุย - บ้านนาเรือง หมู่ที่ 9
 ตําบลหนองกุง อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

488,000.00 477,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 19/02/2562 90

291 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2
 ตําบลโนนทอง - ตําบล
ท่านางแนว อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 488,000.00 หจก.แม่บุญ 04/05/2562 90

292 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านนา
เรือง หมู่ที่ 9 ตําบลหนอง
 กุง - บ้านพังทุย หมู่ที่ 12

 ตําบลพังทุย อําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแก่น

485,000.00 474,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 02/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
293 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านศรี
ฐาน หมู่ที่ 2 ตําบลพังทุย
 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 
10 ตําบลบัว เงิน อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

488,000.00 477,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 19/02/2562 90

294 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
คุ้มโนนสะอาด หมู่ที่ 12 

ตําบลชนบท อําเภอ
ชนบท - ตําบลเมืองเพีย 

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

496,000.00 482,000.00 ร้านดีดีบิลด้ิง 24/01/2562 90

295 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายทาง
หลวงชนบท 2039 ตําบล
พังทุย - แยกบ้านโคกสง่า
 หมู่ที่ 6 ตําบลทราย มูล 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

483,000.00 472,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 19/02/2562 90

296 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตําบล
โนนพะยอม - ตําบล
ชนบท อําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น

461,000.00 449,000.00 ร้านดีดีบิลด้ิง 24/01/2562 90

297 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองหว้า หมู่ที่ 13  

ตําบลทรายมูล - บ้าน
หนองนกเขียน หมู่ที่ 6 

ตําบลหนองกุง อําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 02/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
298 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
กุดเพียขอม หมู่ที่ 1 

ตําบลกุดเพียขอม - 

ตําบลห้วยแก อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

475,000.00 463,000.00 ร้านดีดีบิลด้ิง 24/01/2562 90

299 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ดอนข่า หมู่ที่ 7 อําเภอ
ชนบท - ตําบลเมืองเพีย 

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

496,000.00 482,000.00 ร้านดีดีบิลด้ิง 22/01/2562 90

300 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โนนดินแดง หมู่ที่ 7 

ตําบลบัว เงิน - บ้านพัง
ทุย หมู่ที่ 1 ตําบลพังทุย 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

498,000.00 486,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 02/02/2562 90

301 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
มาบตากล้า หมู่ที่ 5 

ตําบลปอแดง อําเภอ
ชนบท - ตําบลหนองแวง
นางเป้า อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 474,000.00 ร้านดีดีบิลด้ิง 22/01/2562 90

302 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย ทาง
หลวงชนบทบ้านขาม-น้ํา
พอง-แยก บ้านหนองหว้า
 หมู่ที่ 13 ตําบลทราย มูล
 อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

481,000.00 475,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 02/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
303 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองแวงน้อย หมู่ที่ 4 

ตําบลปอแดง อําเภอ
ชนบท - ตําบลหนองแวง
นางเป้า อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 474,000.00 ร้านดีดีบิลด้ิง 22/01/2562 90

304 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 3 ตําบล
ปอแดง อําเภอชนบท - 

ตําบลหนองแวงนางเป้า 
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 474,000.00 ร้านดีดีบิลด้ิง 06/02/2562 90

305 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านผือ
 หมู่ที่ 1 ตําบลพระลับ - 

เช่ือมทางหลวง ขก ถ 

1-0071 -ตําบลเมืองเก่า 
อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

3,244,000.00 3,240,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 20/07/2562 120

306 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองเต่าน้อย หมู่ที่ 7 

ตําบลโนนพะยอม - เขต
ตําบลวังแสง อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

478,000.00 461,000.00 ร้านดีดีบิลด้ิง 24/01/2562 90

307 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ห้วยแก หมู่ที่ 2 ตําบล
ห้วยแก - ตําบลวังแสง 
อําเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น

490,000.00 467,000.00 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 26/01/2562 90

308 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โซ่ง หมู่ที่ 1 ตําบลห้วยแก
 - เขตตําบลวังแสง 
อําเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น

405,000.00 387,000.00 หจก.วระวีทรัพย์เจริญ 26/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
309 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายทาง
หลวงหมายเลข 201 - 

แยก บ้านหนองหว้า หมู่ที่
 7 ตําบลหนอง เขียด - 

ตําบลวังหินลาด อําเภอ
ชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

5,822,000.00 5,820,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 20/07/2562 120

310 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

 ปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลาดยางแบบผิว 
เรียบ สายบ้านหนองคู 
หมู่ที่ 7 ตําบล ในเมือง - 
ตําบลเขาน้อย อําเภอ
เวียง เก่า จังหวัดขอนแก่น

483,000.00 474,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 10/07/2562 90

311 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเมืองทอง
 หมู่ที่ 7 ตําบลแวงใหญ่ 
อําเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2199

500,000.00 497,000.00 หจก.สามบีก่อสร้าง 
(บีบีบี)

27/04/2562 90

312 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองคู หมู่ที่ 7 - บ้าน
หนอง คอง หมู่ที่ 11 

ตําบลในเมือง - ตําบล 

เขาน้อย อําเภอเวียงเก่า  
จังหวัดขอนแก่น

484,000.00 478,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 10/07/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
313 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนโพธิ์ 
หมู่ที่ 11 ตําบลใหม่นา
เพียง อําเภอแวงใหญ่ - 
บ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 
4 ตําบลก้านเหลือง 
อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.สามบีก่อสร้าง 
(บีบีบี)

09/05/2562 90

314 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่าแดง 
หมู่ที่ 5 ตําบลคอนฉิม 

อําเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2199

500,000.00 497,000.00 หจก.สามบีก่อสร้าง 
(บีบีบี)

26/04/2562 90

315 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านโพธิ์
 หมู่ที่ 3 ตําบลในเมือง  -
 ตําบลเมืองเก่าพัฒนา 
อําเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น

484,000.00 478,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 

  1024/2562

10/07/2562 90

316 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากถนนไร่
วรรณศรี บ้านหนองดู่ ม.

12 - วัดถ้ําผาเก้ิง ตําบล
ในเมือง - ตําบลเมืองเก่า
พัฒนา อําเภอเวียงเก่า 
จังหวัดขอนแก่น

484,000.00 477,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 27/07/2562 90

317 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านหิน
ร่อง หมู่ที่ 9 ตําบลเมือง
เก่า พัฒนา - ตําบลใน
เมือง อําเภอเวียงเก่า 
จังหวัดขอนแก่น

484,000.00 478,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 16/07/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
318 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองหิน
 หมู่ที่ 8 ตําบลศิลา - 
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทางเล่ียง 
เมือง) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 495,000.00 บจก.เคอพคคอน
สตรัคช่ัน

07/03/2562 90

319 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้าน
หนองดู่ ม.12 - อุทยาน
แห่งชาติภูเวียง ตําบลใน
เมือง - ตําบลเมืองเก่า
พัฒนา อําเภอเวียงเก่า 
จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 487,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 10/07/2562 90

320 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านท่าแก 

หมู่ที่ 6 ตําบลศิลา - 
ตําบลโคกสี อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

216,000.00 214,000.00 เคแพคคอนสตรัคช่ัน 09/03/2562 90

321 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่
 1 ตําบลศิลา - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 230 

(ทางเล่ียงเมือง) อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 495,000.00 บจก.เคแพคคอน
สตรัคช่ัน 537/2562

07/03/2562 90

322 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
แห้ว หมู่ที่ 3 ตําบลวัง
สวาบ - ทางหลวง
หมายเลข 12 อําเภอภูผา
ม่าน จังหวัดขอนแก่น

1,000,000.00 600,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

15/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
323 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตําบล
เขา น้อย - ตําบลในเมือง 
(เส้นหินเหล็กไฟ) อําเภอ
เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

484,000.00 478,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 10/07/2562 90

324 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายจาก
บ้านหัวภู หมู่ที่ 3 ตําบล
กุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา
 - ตําบลสีชมพู อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

483,000.00 473,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 18/09/2562 90

325 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง 
หมู่ที่ 3 ตําบลห้วยม่วง 
อําเภอภูผาม่าน - ตําบล
นาหนองทุ่ม อําเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 487,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

11/06/2562 90

326 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านนา
ตาด หมู่ที่ 6 - บ้านโพน
งาม หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
น้อย - ตําบลเมืองเก่า 
พัฒนา (เส้นทางหนองหมี่)
  อําเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น

484,000.00 478,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 03/08/2562 90

327 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนคอม
 หมู่ที่ 1 ตําบลโนนคอม -

 ตําบลภูผาม่าน อําเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 486,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

09/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
328 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10019 สาย บ้านโคก
สหกรณ์ -  บ้านนาหว้า 
หมู่ที่ 1 ตําบลนาหว้า 
อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 469,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 05/11/2562 90

329 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่ากล้วย 

หมู่ที่ 6 ตําบลโนนคอม - 

บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 

ตําบลภูผาม่าน อําเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 486,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

09/03/2562 90

330 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 

ตําบลเขาน้อย (เส้นทาง
ฝาย ใหญ่) - ตําบลเมือง
เก่าพัฒนา อําเภอเวียงเก่า
 จังหวัดขอนแก่น

483,000.00 480,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 28/05/2562 90

331 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซําเปิบ 

หมู่ที่ 6 ตําบลนาฝาย - 

ตําบลวังสวาบ อําเภอภู
ผามา่น จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 489,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

09/03/2562 90

332 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย จากทาง
หลวงภูเวียงพัทยา 2 - 

แยก บ้านถ้ําแข้ หมู่ที่ 8 

ตําบลสงเปือย  อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 03/05/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
333 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ 
หมู่ที่ 6 ตําบลวังสวาบ - 

แหล่งท่องเที่ยวน้ําตก
ตาดฟ้า อําเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 491,000.00 หจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

11/04/2562 90

334 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนตา
เหล็ก หมู่ที่ 10 ตําบลวัง
สวาบ - บ้านสองคอน 

หมู่ที่3 ตําบลนาฝาย 

อําเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น

493,000.00 487,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

11/04/2562 90

335 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย จากทาง
หลวง 2038 ตําบลภูเวียง
 -  แยกบ้านอ่างศิลา หมู่ที่
 6 ตําบลสงเปือย  อําเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 03/05/2562 90

336 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสว่างโนน
สูง หมู่ที่ 3 ตําบลภูผาม่าน
 อําเภอภผูาม่าน - ตําบล
นาหนองทุ่ม อําเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 486,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

09/03/2562 90

337 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาน้ําซํา 
หมู่ที่ 5 ตําบลภูผาม่าน - 

ตําบลห้วยม่วง อําเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

1,500,000.00 915,000.00 หจก.ไร่ ช.รุ่งเรือง 07/03/2562 120



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
338 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ
เคพซีล สายบ้านโนน
พัฒนา ม.3 ตําบลหนอง
กุงเซิน - บ้านห้วยซัน ม.3

 ตําบลนาหว้า อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

373,000.00 364,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 24/08/2562 90

339 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังสวาบ 

หมู่ที่ 1 ตําบลวังสวาบ 

อําเภอภูผาม่าน - ตําบล
นาฝาย อําเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 487,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

09/05/2562 90

340 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 

ตําบลโนนสะอาด อําเภอ
หนองเรือ - ตําบลหนอง
เสาเล้า อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 487,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 22/06/2562 90

341 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้านน้ํา
เซิน ม.9 ตําบลหนองกุง
เซิน - บ้านโป่งแดง ม.10 

ตําบลกุดขอนแก่น -  

อาํเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

481,000.00 471,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 24/08/2562 90

342 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านฝายตา
สวน หมู่ที่ 8 ตําบลวัง
สวาบ - ตําบลนาฝาย 

อําเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น

496,000.00 491,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

29/05/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
343 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ข้างโรงเรียน
ภูผาม่าน) บ้านนาน้ําซํา 
หมู่ที่ 5 ตําบลภูผาม่าน - 

เทศบาลตําบลภูผาม่าน 

อําเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น

493,000.00 487,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

09/05/2562 90

344 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ
เคพซีล สายบ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 7 ตําบลโนน
สะอาด อําเภอหนองเรือ -

 ตําบลนาชุมแสง จังหวัด
ขอนแก่น

490,000.00 481,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 19/02/2562 90

345 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 4 ตําบล
ห้วยม่วง อําเภอภูผาม่าน
 - ตําบลนาหนองทุ่ม 

อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น

300,000.00 296,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

09/05/2562 90

346 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายทาง
หลวง 4021 - แยกบ้าน 

นาเพียง หมู่ที่ 6 ตําบล
หนองกุงธนสาร อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 480,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ
 1202/2562

24/08/2562 90

347 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองนก
ทา หมู่ที่ 7 ตําบลโนน
คอม อําเภอภูผาม่าน - 

ตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 490,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

09/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
348 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาฝาย
เหนือ หมู่ที่ 5 ตําบลนา
ฝาย - ตําบลวังสวาบ 

อําเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น

496,000.00 489,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

09/03/2562 90

349 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ 
หมู่ที่ 6 ตําบลวังสวาบ - 

ทางหลวงหมายเลข 12 

อําเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น

992,000.00 617,760.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

11/05/2562 120

350 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 6 ตําบล
นาชุมแสง อําเภอภูเวียง -
 ตําบลโนนสะอาด 

อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น

492,000.00 483,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 19/02/2562 90

351 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากทาง
หลวง 2038 ตําบลเมือง
เก่าพัฒนา - อุทยาน
แห่งชาติภูเวียง ตําบลใน
เมือง อําเภอเวียงเก่า 
จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 486,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 26/07/2562 90

352 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ 
หมู่ที่ 6 ตําบลวังสวาบ - 

แหล่งท่องเที่ยวน้ําตกตาด
ใหญ่ อําเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 491,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

11/04/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
353 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
เคพซีล จากบ้านหนอง
ขาม ม.1, บ้านโพธิ์ ม.3  

ตําบลในเมือง - บ้านหิน
ร่อง ม.9 ตําบลเมืองเก่า 
อําเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น

480,000.00 474,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 

 1021/2562

10/07/2562 90

354 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยซ้อ 

หมู่ที่ 9 ตําบลห้วยม่วง - 
ตําบลภูผาม่าน อําเภอภู
ผาม่าน จงัหวัดขอนแก่น

496,000.00 491,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

11/06/2562 90

355 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย 

หมู่ที่ 7 ตําบลห้วยม่วง - 
ตําบลภูผาม่าน อําเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 491,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

29/05/2562 90

356 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซําภูทอง
ใต้ หมู่ที่ 2 ตําบลภูผาม่าน
 - ตําบลห้วยม่วง อําเภอ
ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 487,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

11/04/2562 90

357 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านทรัพย์
สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตําบล
ห้วยม่วง - ตําบลภูผาม่าน
 จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 491,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

22/05/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
358 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยถ้ํา
เต่า หมู่ที่ 8 ตําบลภูผา
ม่าน - บ้านวังเจริญ หมู่ที่
 2 ตําบลห้วยม่วง อําเภอ
ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 492,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

11/04/2562 90

359 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่
 18 ตําบลศิลา - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

230 (ทางเล่ียงเมือง) 
อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 495,000.00 บจก.เคแพคคอน
สตรัคช่ัน

07/03/2562 90

360 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยชัน 

หมู่ที่ 4 ตําบลศิลา - ทาง
หลวงชนบทหมายเลข ขก
 1027 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 บจก.ศิรชัช อินเตอร์
เทรด

21/03/2562 90

361 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

สายจากทาง หลวง 4021

 ตําบลภูเวียง  - แยกบ้าน 

 โนนคูณ หมู่ที่ 11 ตําบล
หนองกุงธนสาร  อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 

  768/2562

11/05/2562 90

362 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

สายจากทาง หลวง 4021

 ตําบลสงเปือย - แยกบ้าน
 โคกไม้งาม หมู่ที่7 ตําบล
หนองกุงธนสาร อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 21/05/2562 80



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
363 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 

สายจากทาง หลวง 4021

 ตําบลภูเวียง - แยกบ้าน 

หนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12

 ตําบลหนอง กุงธนสาร 
อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 

  766/2562

11/05/2562 90

364 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองนา
คํา หมู่ที่ 8 ตําบลเมือง
เก่าพัฒนา อําเภอเวียงเก่า
 - ทางหลวงหมายเลข 

2038 ตําบลภูเวียง 
อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 477,000.00 หจก.ทวีทรัพย์ 

1272/2562

18/09/2562 90

365 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
หินลาด หมู่ที่ 12 ตําบล
โนนทอง - บ้านร่องสมอ 

หมู่ที่ 10 ตําบลโนนทัน 

อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น

497,000.00 494,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 22/06/2562 90

366 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 6 - บ้าน
หนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตําบล
บ้านกง - ทางหลวง 
ชนบท 2079 ตําบลหนอง
เรือ อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 493,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 05/07/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
367 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 

ตําบลบ้านขาม - ตําบลบัว
ใหญ่ อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น

492,000.00 482,000.00 หจก.เคียงโยธา 02/02/2562 90

368 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
ดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตําบลทุ่ง
ชมพู - ตําบลหว้าทอง 
อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

493,000.00 480,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 24/08/2562 90

369 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา 
พร้อมบ่อพัก และ เท
คอนกรีตหลังท่อ บ้าน
ดอนบม หมู่ที่ 7 ตําบล
เมืองเก่า - ตําบลในเมือง 
 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

1,787,000.00 1,360,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 09/08/2562 120

370 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จาก
ถนนลาดยางวัดถ้ําผาเก้ิง 
เช่ือม อุทธยานแห่งชาติ 

(เส้นหนองขี้เห็น) ตําบลใน
เมือง อําเภอเวียงเก่า 
จงัหวัดขอนแก่น

490,000.00 484,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 26/07/2562 90

371 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 1 - อุทธ
ยาน แห่งชาติภูเวียง 
ตําบลในเมือง อําเภอเวียง
เก่า จังหวัดขอนแก่น

492,000.00 487,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 10/07/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
372 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้าน
โนนสูง หมู่ที่ 14 ตําบลใน
เมือง - บ้านโนนสว่าง 
หมู่ที่10 ตําบลเขาน้อย 

อําเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น

390,000.00 387,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 16/07/2562 90

373 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ทางหลวง 
2038 ตําบลเมืองเก่า
พัฒนา - บ้านโนนสะอาด
 หมู่ที่9 ตําบลในเมือง 
อําเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น

493,000.00 487,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 26/07/2562 90

374 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 9 ตําบล
 ขนวน - บ้านหนองหอย 

หมู่ที่ 7 ตําบลบ้านโคก 

อําเภอหนองนาคํา 
จังหวัดขอนแก่น เช่ือมต่อ
ถนนลาดยางสาย 2133

1,000,000.00 649,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 11/10/2562 120

375 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองกุง หมู่ที่ 3 ตําบล
ขนวน - เช่ือมต่อ
ถนนลาดยางสายบ้าน
ศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตําบล
ขนวนไปอําเภอภูเวียง 
อําเภอหนองนาคํา 
จังหวัดขอนแก่น

1,000,000.00 659,000.00 หจก.วชิรกําพล
ก่อสร้าง

11/10/2562 120



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
376 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย ขก 

4021 ตําบลหนองกุง
ธนสาร  - แยกบ้านโสก
ห้าง ม.9 - บ้านโนนอุดม 

ม.6 ตําบลนาหว้า อําเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

483,000.00 472,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 29/08/2562 90

377 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย ขก 

2147 ห้วยซันโสกห้าง - 
แยกบ้านโนนกระเดา ม.7

 ตําบลนาหว้า อําเภอภู
เวียง จังหวดัขอนแก่น

480,000.00 468,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 29/08/2562 90

378 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านขามเป้ีย 

หมู่ที่ 5 (ข้างวัดป่า ขาม
เป้ีย) ตําบลบ้านแฮด - 

บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 

ตําบลโนนสมบูรณ์ 

อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.พงษ์ศักด์ิการ
โยธา(2001)

28/11/2561 90

379 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านโพน
งาม หมู่ที่ 7 - บ้านนาตาด
 หมู่ที่ 6 (เส้นทางโนน
ทองหมี่)  ตําบลเขาน้อย -

 ตําบลเมืองเก่าพัฒนา 
อําเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 11/05/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
380 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังหว้า 
หมู่ที่ 8,11 ตําบลบ้าน
แฮด - บ้านโนนทัน หมู่ที่ 
8 ตําบลโนนสมบูรณ์ 

อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.พงษ์ศักด์ิการ
โยธา(2001)

25/01/2562 90

381 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

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

499,000.00 496,000.00 หจก.พงษ์ศักด์ิการ
โยธา

16/03/2562 90

382 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านขามเป้ีย 

หมู่ที่ 9 (คุ้มวังอุดม) 

ตําบลบ้านแฮด - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2

 อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.พงษ์ศักด์ิการ
โยธา(2001)

05/12/2561 90

383 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสว่าง
พัฒนา หมู่ที่ 4 ตําบล 

หนองแซง อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น - 

อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม

499,000.00 496,000.00 หจก.พงษ์ศักด์ิการ
โยธา(2001)

22/01/2562 90

384 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
เก่ียว หมู่ที่ 3 ตําบลโคก
สําราญ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 

อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.พงษ์ศักด์ิการ
โยธา(2001)

22/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
385 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านดง หมู่ที่ 6
 ตําบลโคกสําราญ - บ้าน
แฮด หมู่ที่ 2 ตําบลบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.พงษ์ศักด์ิการ
โยธา(2001)

28/11/2561 90

386 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เช่ือม 

ระหว่างบ้านศรีประทุม 

หมู่ที่ 11 - บ้าน โคกสว่าง
 หมู่ที่ 5 ตําบลเขาน้อย 

อําเภอเวียงเก่า - บ้านแดง
 หมู่ที่ 3 ตําบลในเมือง 
อําเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 11/05/2562 90

387 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านแฮด หมู่ที่
 2 ตําบลบ้านแฮด - บ้าน
โนนพันชาติ หมู่ที่ 10 

ตําบลโคกสําราญ อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.พงษ์ศักด์ิการ
โยธา

13/03/2562 90

388 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนอง
มะเขือ หมู่ที่ 2 ตําบลโคก
สําราญ - บ้านแฮด หมู่ที่ 
2   ตําบลบ้านแฮด 

อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.พงษ์ศักด์ิการ
โยธา

12/03/2562 90

389 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านป่าม่วง 
หมู่ที่ 9 ตําบลโคกสําราญ
 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1309 อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.พงษ์ศักด์ิการ
โยธา(2001)

22/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
390 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านขามเป้ีย 

หมู่ที่ 9 ตําบลบ้านแฮด - 

ตําบลโนนสมบูรณ์ 

อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น

400,000.00 398,000.00 หจก.พงษ์ศักด์ิการ
โยธา(2001)

30/11/2561 90

391 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านศรีสําราญ
 หมู่ที่ 7 ตําบลโนน
สมบูรณ์ - บ้านวังหว้า 
หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านแฮด 

อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น

312,000.00 312,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

392 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองโง้ง 
หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านแฮด - 

บ้านดง หมู่ที่ 6 ตําบล
โคกสําราญ อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.พงษ์ศักด์ิการ
โยธา

01/03/2562 90

393 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอลฟัลท์ติคคอนกรีต
 สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ 
11 ตําบลโจดหนองแก - 

บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 4 

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น

3,938,000.00 2,700,000.00 บจก.อุดรวภิาดา 05/10/2562 120

394 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองบัวสันติสุข หมู่ที่ 11

 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น - 

ทางหลวงชนบทหมายเลข
 3018

500,000.00 497,000.00 หจก.ทวีสิน(1985) 19/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
395 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านหัน
ใหญ่ หมู่ที่ 6 ตําบล เมือง
พล - บ้านหันน้อย หมู่ที่ 
10 ตําบลหนองแวงโสก
พระ อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ทวีสิน(1985) 19/02/2562 90

396 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านหนอง
เรือ หมู่ที่ 7 ตําบลโจด
หนองแก - บ้านหัวคู หมู่ที่
 6 ตําบลโสกนกเต็น 

อําเภอพล จังหวดัขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ทวีสิน(1985) 19/02/2562 90

397 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านหญ้า
คา หมู่ที่ 5 ตําบลเมืองพล
 - บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 

ตําบลโสกนกเต็น อําเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ทวีสิน(1985) 19/02/2562 90

398 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองซองแมว หมู่ที่ 5 

ตําบลหนองมะเขือ 

อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น  - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2246

500,000.00 497,000.00 หจก.ทวีสิน(1985) 30/03/2562 90

399 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโนน
เมือง หมู่ที่ 8 ตําบลโนน
ข่า - บ้านหนองแวงโคตร
 หมู่ที่ 13 ตําบลหนองแวง
โสกพระ อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ทวีสิน(1985) 28/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
400 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองสําโรง หมู่ที่ 10  

ตําบลลอมคอม - บ้าน
โนนพริก หมู่ที่ 7 ตําบล
โคกสง่า อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ทวีสิน(1985) 28/03/2562 90

401 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านคึ
มชาด หมู่ที่ 1 ตําบลคึ
มชาด อําเภอหนองสอง
ห้อง - เขตเทศบาลเมือง
เมืองพล อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ทวสิีน(1985) 28/03/2562 90

402 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

2246 - บ้านหนองแวงใน
 หมู่ที่ 9 ตําบลหนอง
มะเขือ อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ทวีสิน(1985) 10/04/2562 90

403 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากบ้าน
โคกไม้งาม หมู่ที่ 7 -  

บ้านบูรณะ หมู่ที่ 8 

ตําบลหนองมะเขือ ถึง
ทางหลวงหมายเลข 2246

 อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ทวีสิน(1985) 28/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
404 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองแวงใน หมู่ที่ 9 

ตําบลหนองมะเขือ - เขต
ตําบลโคกสง่า อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ทวีสิน(1985) 28/03/2562 90

405 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองสิม หมู่ที่ 11 ตําบล
โจดหนองแก อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น เช่ือม
กับทางหลวงชนบท
หมายเลข 9002

500,000.00 497,000.00 หจก.ทวีสิน(1985) 28/03/2562 90

406 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก สายบ้านป่า
เป้า หมู่ที่ 2 ตําบลโสกนก
เต็น อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น เช่ือมกับทาง
หลวงชนบทหมายเลข 

3018

500,000.00 497,000.00 หจก.เคโอปิคอนส์ 28/03/2562 90

407 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
ขุมดิน หมู่ที่ 4 ตําบลกุด
เค้า อําเภอมัญจาคีรี - 
อําเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์  206/2562

11/01/2562 90

408 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังจาก
ทางหลวง ทช ขก 229 - 

บ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 

ตําบลกุดเค้า อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

11/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
409 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเข
วา หมู่ที่ 9 ตําบลกุดเค้า 
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบล
นาแพง อําเภอโคกโพธิ์
ไชย จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

11/01/2562 90

410 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
ขุมดิน  หมู่ที่ 4,16  

ตําบลกุดเค้า อําเภอ
มัญจาคีรี - ตําบลนาแพง 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

11/01/2562 90

411 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
โนนสํานัก หมู่ที่ 5 ตําบล
หนองแปน - บ้านโนน
พะยอม หมู่ที่ 10 ตําบล
สวนหม่อน อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

22/12/2561 90

412 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
หนองบัว  หมู่ที่ 4 ตําบล
หนองแปน - ตําบลสวน
หม่อน อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

11/01/2562 90

413 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
โนนแสนสุข หมู่ที่ 10 

ตําบลหนองแปน - ทช ขก
 4008 อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

19/01/2562 90

414 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
หนองหัวช้าง หมู่ที่ 
8,13,16 ตําบลหนองแปน
 อําเภอมัญจาคีรี - ตําบล
เมืองเพีย  อําเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

27/12/2561 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
415 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
หนองแปน หมู่ที่ 9,12 

ตําบลหนองแปน - ตําบล
สวนหม่อน อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

29/12/2561 90

416 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
โนนแสนสุข หมู่ที่ 10 

ตําบลหนองแปน - ตําบล
สวนหม่อน อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

23/01/2562 90

417 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
สวนหม่อน หมู่ที่ 1,11 

ตําบลสวนหม่อน - ตําบล
หนองแปน อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

19/01/2562 90

418 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
ห้วยหินเก้ิง หมู่ที่ 11 

ตําบลโพนเพ็ก - ทช ขก 

4008 อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 04/01/2562 90

419 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 4 ตําบลนา
งาม อําเภอมัญจาคีรี ถึง
อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

11/01/2562 90

420 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
แจ้ง หมู่ที่ 7 ตําบลหนอง
แปน - ทช. ขก 4008 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

22/12/2561 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
421 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9,14 

ตําบลนาข่า - ตําบลคํา
แคน อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

19/01/2562 90

422 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่
 1 ตําบลศิลา - บ้านนา
เพียง หมู่ที่ 4 ตําบล
สําราญ อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 495,000.00 บจก.ศิรชัช อนิเตอร์
เทรด

08/03/2562 90

423 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
หนองไห หมู่ที่ 1,14 

ตําบลหนองแปน - ตําบล
สวนหม่อน อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

22/12/2561 90

424 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
โนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 

ตําบลหนองแปน อําเภอ
มัญจาคีรี - ตําบลบ้าน
แฮด อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

29/12/2561 90

425 การพฒันาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
นาจานเหนือ หมู่ที่ 6 

ตําบลหนองแปน - ตําบล
ท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี 
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

23/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
426 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองหิน
 หมู่ที่ 22 ตําบลศิลา - 
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทางเล่ียง
เมือง) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 บจก.เคแพคคอน
สตรัคช่ัน

26/04/2562 60

427 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
นาจาน หมู่ที่ 11 ตําบล
หนองแปน อําเภอมัญจา
คีรี - ตําบลพระบุ อําเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

19/01/2562 90

428 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่
 5 ตําบลท่านางแนว - 
บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5
 ตําบลละหานนา อําเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 486,000.00 หจก.พูลทรัพย์ธน
อนันต์

12/02/2562 90

429 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
สองห้อง หมู่ที่ 1 ตําบล
นางาม - ตําบลคําแคน 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

19/01/2562 90

430 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 

(ตรงข้ามโรงเรียน) ตําบล
ท่านางแนว - หนองบัวเลิง
 - บ้านหนองหญ้าขาว 
อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.พูลทรัพย์ธน
อนันต์

02/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
431 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหัวฝาย 

หมู่ที่ 4 ตําบลนาข่า 
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบล
นาแพง อําเภอโคกโพธิ์
ไชย จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

19/01/2562 90

432 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
คําคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตําบล
คําแคน - ตําบลนางาม 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

11/01/2562 90

433 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สาย บ้านโพนเพ็ก
 หมู่ที่ 1 ตําบลโพนเพ็ก - 

ตําบลนาข่า อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.โชครุ่งเรือง
ก่อสร้าง

30/01/2562 90

434 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนองบัว
 หมู่ที่ 8 ตําบลนางาม 

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบล
นาแพง อําเภอโคกโพธิ์
ไชย จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.โชครุ่งเรือง
ก่อสร้าง

22/01/2562 90

435 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหินแตก 

หมู่ที่ 7 ตําบลนางาม 

อําเภอมัญจาคีรี - ตําบล
นาแพง อําเภอโคกโพธิ์
ไชย จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.โชครุ่งเรือง
ก่อสร้าง

19/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
436 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านป่าดู่ หมู่
ที่ 8 ตําบลคําแคน - 

ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.โชครุ่งเรือง
ก่อสร้าง

19/01/2562 90

437 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
ก้านเหลือง หมู่ที่ 2 

ตําบลนาข่า อําเภอมัญจา
คีรี - ตําบลนาแพง อําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 19/01/2562 90

438 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโนนสว่าง
 หมู่ที่ 7  ตําบลโพนเพ็ก -

 ตําบลสวนหม่อน อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.โชครุ่งเรือง
ก่อสร้าง

06/02/2562 90

439 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านห้วยหิน
เก้ิง หมู่ที่ 11 ตําบลโพน
เพ็ก อําเภอมัญจาคีรี - 
อําเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.โชครุ่งเรือง
ก่อสร้าง

22/01/2562 90

440 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนองบัว
เย็น หมู่ที่ 11 ตําบลนาข่า
 ถึงตําบลคําแคน อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.โชครุ่งเรือง
ก่อสร้าง

22/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
441 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านหัว
บึง หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านฝาง
 ถึงบ้านเข่ือน หมู่ที่ 4 

ตําบลบ้านเหล่า อําเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 498,000.00 หจก.วชิรกําพล
ก่อสร้าง

07/02/2562 90

442 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านบึง
สวาง หมู่ที่ 11 ตําบลบ้าน
เหล่า - บ้านกระเด่ือง หมู่
ที่ 9 ตําบลป่ามะนาว 
อําเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.วชิรกําพล
ก่อสร้าง

09/02/2562 90

443 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
เหล่า หมู่ที่ 3 ตําบลบ้าน
เหล่า อําเภอบ้านฝาง - 
บ้านหนองคู หมู่ที่ 8 

ตําบลบ้านหว้า อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 495,000.00 หจก.วชิรกําพล
ก่อสร้าง

09/02/2562 90

444 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
ห้วยหว้า หมู่ที่ 6,8 ตําบล
โนนฆ้อง - บ้านโสกม่วง 
หมู่ที่ 5  ตําบลหนองบัว 
อําเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.วชิรกําพล
ก่อสร้าง  380/2562

09/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
445 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
สร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ตําบล
โนนฆ้อง - บ้านดอนหัน 

หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านฝาง 
อําเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.วชิรกําพล
ก่อสร้าง

09/02/2562 90

446 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โคกงาม หมู่ที่ 4 ตําบล
โคกงาม อําเภอบ้านฝาง -
 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7 

ตําบลบ้านผือ อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 427,000.00 หจก.วชิรกําพล
ก่อสร้าง

12/02/2562 90

447 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
บ้านโคกงาม หมู่ที่ 4 

ตําบลโคกงาม - บ้านบะ
ยาว หมู่ที่ 6,9 ตําบล
หนองบัว อําเภอบ้านฝาง
 จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 482,000.00 หจก.วชิรกําพล
ก่อสร้าง

22/02/2562 90

448 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 

ตําบลหนองบัว-บ้านโคก
ใหญ่ หมู่ที่ 8,10 ตําบล
บ้านฝาง อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 483,000.00 หจก.วชิรกําพล
ก่อสร้าง  504/2562

02/03/2562 90

449 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ขี้ควาย หมู่ที่ 4 ตําบลซํา
ยาง เช่ือมตําบลนาจาน 

อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ผาเก้ิงการ
ก่อสร้าง

10/04/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
450 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร  สายบ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 9,14 - บ้าน 

หนองโจดหมู่ที่ 5 ตําบล
นาข่า - ตําบล โพนเพ็ก 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

348,000.00 339,000.00 หจก.เคียงโยธา 14/02/2562 90

451 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โนนพันชาติ หมู่ที่ 17 - 

บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 6
 ตําบลนาข่า - ตําบลกุด
เค้า อําเภอมัญ จาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 27/12/2561 90

452 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หัวฝาย หมู่ที่ 4 ตําบลนา
ข่า อําเภอมัญจาคีรี - 
อําเภอ โคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 
140/2562

22/12/2561 90

453 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองก้าน เหลือง หมู่ที่ 2
 ตําบลนาข่า - บ้าน 

หนองบัว หมู่ที่ 8 ตําบล
นางาม อําเภอ มัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 27/12/2561 90

454 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงองค์การบริหารส่วน
 จังหวัดขอนแก่น สาย ขก
 ถ 10050 (บ.หนองโน - 

บ.ทุ่งใหญ่) - บ้านคํามืด 

หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านฝาง 
อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 496,000.00 บจก.ชัยศิริคอนกรีต 28/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
455 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ 10 ตําบล 

ห้วยโจด - บ้านเวียงแก้ว 
หมู่ที่ 2  ตําบลหนองกุง
ใหญ่ อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 บจก.ชัยศิริคอนกรีต 29/03/2562 90

456 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย บ้านโสก
เส้ียว หมู่ที่ 2 ตําบลห้วย
โจด - บ้านผักหนาม หมู่ที่
 4 ตําบลหนองกุง ใหญ่ 
อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 บจก.ชัยศิริคอนกรีต 06/04/2562 60

457 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย บ้าน
ประชาช่ืน หมู่ที่ 7 ตําบล
หนองโน - บ้านหนองโก 

หมู่ที่ 1 ตําบลหนองโก 

อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 บจก.ชัยศิริคอนกรีต 17/05/2562 90

458 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย แยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

2039 (กระนวน - ห้วย
เม็ก) - บ้านกุดจาน หมู่ที่ 
4 - บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่
 3 ตําบลน้ําอ้อม อําเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 496,000.00 บจก.ชัยศิริคอนกรีต 27/04/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
459 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย แยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

2039 (กระนวน - ห้วย
เม็ก) - บ้านกุดจาน หมู่ที่ 
4 - บ้านหนองชา หมู่ที่ 6
 ตําบลน้ําอ้อม อําเภอ
กระนวน  จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 บจก.ชัยศิริคอนกรีต 23/03/2562 90

460 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย บ้าน
หนองชา หมู่ที่ 6 - บ้าน
กุดจาน หมู่ที่ 4 ตําบลน้ํา
อ้อม - บ้านผักหนาม หมู่
ที่ 4 ตําบลหนองกุงใหญ่  
อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 บจก.ชัยศิริคอนกรีต 12/03/2562 90

461 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย แยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

2039 (กระนวน - ห้วย
เม็ก) - บ้านเวียงอินทร์ 
หมู่ที่ 3 - บ้านตอกเก้ีย 

หมู่ที่2 ตําบลน้ํา อ้อม 

อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 บริษัท ชัยศิริ
คอนกรีต จํากัด  

733/2562

01/05/2562 90

462 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง 
หมู่ที่ 12 ตําบลศิลา - ทาง
 หลวงแผ่นดินหมายเลข 

230 (ทางเล่ียง เมือง) 
อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

497,000.00 494,000.00 บจก.เคแพคคอน
สตรัคช่ัน

20/04/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
463 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองกุง 
หมู่ที่ 17 ตําบลศิลา - 
ถนนมิตรภาพ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

411,000.00 408,000.00 บจก.มีพัฒนา
ขอนแก่น

23/03/2562 90

464 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองกุง 
หมู่ที่ 17 ตําบลศิลา - 
คลองส่งน้ําสายใหญ่ - 
ทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข 230 (ทางเล่ียง
เมือง) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

0.00 435,000.00 บจก.มีพัฒนา
ขอนแก่น

21/02/2562 90

465 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย บ้านหัน 

หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านหัน 

อําเภอโนนศิลา - เขต
ตําบลป่าปอ อําเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 19/05/2562 90

466 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย บ้านห้วย
แคน หมู่ที่ 4 ตําบลบ้าน
หัน อําเภอโนนศิลา - 
เขตตําบลหนองน้ําใส 

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 19/02/2562 90

467 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองกุง 
หมู่ที่ 17 (วัดป่าเทพนิ 
มิตร) ตําบลศิลา - ถนน
มิตรภาพ อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 495,000.00 บจก.มีพัฒนา
ขอนแก่น

21/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
468 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองกุง 
หมู่ที่ 17 - บ้านเต่านอ 

หมู่ที่ 7 ตําบลศิลา - ทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 

230 (ทางเล่ียงเมือง) 
อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

0.00 495,000.00 บจก.มีพัฒนา
ขอนแก่น

08/03/2562 90

469 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองกุง 
หมู่ที่ 17 - ทางหลวงแผ่น
 ดินหมายเลข 230 (ทาง
เล่ียงเมือง) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

416,000.00 413,000.00 บจก.มีพัฒนา
ขอนแก่น

08/03/2562 90

470 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน โนนม่วง
 หมู่ที่ 3 ตําบลศิลา - 
ตําบล สําราญ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 บจก.มีพัฒนา
ขอนแก่น

09/05/2562 90

471 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ 

หมู่ที่ 8 ตําบลพระลับ - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230(ทาง เล่ียง
เมืองขอนแก่น) อําเภอ
เมือง  จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 487,000.00 บจก.มีพัฒนา
ขอนแก่น

26/04/2562 90

472 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเต่านอ 

หมู่ที่ 7 (ฟาร์มเห็ด) ตําบล
 ศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทางเล่ียง
เมืองขอนแก่น) อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

262,000.00 260,000.00 บจก.มีพัฒนา
ขอนแก่น

09/05/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
473 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านหินลาดทุ่ง โพธิ์ หมู่ที่
 8 ตําบลศรีสุข - บ้านบุ่ง
เม่น หมู่ที่ 2 ตําบลวังเพิ่ม
 อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 482,000.00 หจก.ดิลกก่อสร้าง
(1984)

13/02/2562 90

474 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านขม้ิน หมู่ที่ 4 ตําบลส
รีสุข - บ้านโสกหาด หมู่ที่
 9 ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 หจก.ชญาภา 
อินเตอร์กรุ๊ป

16/02/2562 90

475 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านโคกม่วง  หมู่ที่ 10 

ตําบลศรีสุข - บ้านโสก
หาด หมู่ที่ 9 ตําบลวังเพิ่ม
 อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 หจก.ดิลกก่อสร้าง
(1984)

13/02/2562 90

476 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านขม้ิน หมู่ที่ 4 ตําบล
ศรีสุข - บ้านบุ่งเม่น หมู่ที่
 2 ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 482,000.00 หจก.ดิลกก่อสร้าง
(1984)

21/02/2562 90

477 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 

ตําบลศรีสุข - บ้านโสก
หาด หมู่ที่ 9 ตําบลวังเพิ่ม
 อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 หจก.ดิลกก่อสร้าง
(1984)

13/02/2562 90

478 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านห้วยทราย ขาว หมู่ที่
 7 ตําบลวังเพิ่ม - บ้านวัง
มน หมู่ที่ 2 ตําบลสีชมพู 
อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 หจก.ดิลกก่อสร้าง
(1984)

13/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
479 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 4 

ตําบลวังเพิ่ม - บ้านนา
อุดม หมู่ที่ 4 ตําบลดง
ลาน อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 482,000.00 หจก.ดิลกก่อสร้าง
(1984)

21/02/2562 90

480 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านโสกหาด  หมู่ที่ 9 

ตําบลวังเพิ่ม - บ้านโนน
หัวนา หมู่ที่ 5 ตําบลศรี
สุข อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 หจก.ชญาภา 
อินเตอร์กรุ๊ป

16/02/2562 90

481 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านป่าน หมู่ที่ 8 ตําบลสี
ชมพู - บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่
 1 ตําบลบริบูรรื อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 หจก.ดิลกก่อสร้าง
(1984)

13/02/2562 90

482 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
คอกคี หมู่ที่ 10 ตําบลบัว
ใหญ่ - บ้านเหล่าใหญ่ 
หมู่ที่ 13 ตําบลบ้านขาม 

ตําบลบัวใหญ่ อําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 477,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 03/07/2562 90

483 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายจาก
ทางหลวง 2133 - แยก
บ้าน หนองแวง หมู่ที่ 8 

ตําบลกุดธาตุ -  ตําบล
บ้านโคก อําเภอหนองนา
คํา  จังหวัดขอนแก่น

279,000.00 277,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 18/09/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
484 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้าน ห้วยแล้ง
 หมู่ที่ 14 ตําบลคําแคน -

 บ้าน หนองสองห้อง หมู่
ที่ 1 ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 16/01/2562 90

485 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้าน กุด
ขอนแก่น หมู่ที่ 9 - บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 10 

ตําบลคําแคน - ตําบลนา
งาม อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 12/02/2562 150

486 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่
 28 ตําบลศิลา - ทาง 
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

230 ทางเล่ียง เมือง) 
อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

299,000.00 297,000.00 บจก.เคแพคคอน
สตรัคช่ัน

26/04/2562 60

487 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง 
หมู่ที่ 19 ตําบลศิลา - 
ตําบลบ้านเป็ด อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 บจก.เคแพคคอน
สตรัคช่ัน

20/04/2562 90

488 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 ตําบล
เปือยน้อย - ทางหลวง 
ชนบท ขก 4038 อําเภอ
เปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

300,000.00 298,000.00 หจก.ภวิทน์ก่อสร้าง 30/11/2561 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
489 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 ตําบล
เปือยน้อย - บ้านวังหิน 

หมู่ที่ 7 ตําบลสระแก้ว  
อําเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

370,000.00 357,000.00 หจก.ภวิทน์ก่อสร้าง 02/03/2562 90

490 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ เคพซีล 

สายบ้านจอมบึง หมู่ที่ 10

 ตําบลสีชมพู - ตําบล
บริบูรณ์ อําเภอสีมชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

1,000,000.00 620,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 

  1222/2562

29/08/2562 120

491 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ เคพซีล 

สายบ้านวังทอง หมู่ที่ 11

 ตําบลวังเพิ่ม - ตําบลดง
ลาน อําเภอสีมชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

1,000,000.00 620,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 29/08/2562 120

492 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

บูรณะถนนลาดยางแบบ
ผิวเรียบเคพซีล สายบ้าน
หินลาดทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 8  

ตําบลศรีสุข - บ้านบุ่งเม่น
 หมู่ที่ 2 ตําบลวังเพิ่ม 

อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

1,000,000.00 649,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 29/08/2562 120

493 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ดงเก่า หมู่ที่ 4 ตําบลบ้าน
โต้น - บ้านหนองหญ้า
ข้าวนก หมู่ที่ 3 ตําบล
หนองแวง อําเภอพระยืน
 จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 478,000.00 หจก.สามบีก่อสร้าง
(บีบีบี)

16/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
494 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ดงกลาง หมู่ที่ 7 ตําบล
บ้านโต้น - บ้านหนองแวง
 หมู่ที่1 ตําบลหนองแวง 
อําเภอพระยืน  จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 478,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

02/03/2562 90

495 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โนนบ่อ  หมู่ที่ 4 ตําบล
พระยืน อําเภอพระยืน - 

บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 13 

ตําบลบ้านหว้า อําเภอ
เมือง จังหวดัขอนแก่น

500,000.00 491,000.00 หจก.เคียงโยธา 06/04/2562 90

496 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองแวง
 หมู่ที่ 1 ตําบลหนองแวง
 - บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 

ตําบลบ้านโต้น อําเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.สามบีก่อสร้าง
(บีบีบี)

07/02/2562 90

497 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
แยกถนน โคลัมโบ - บ้าน
หนองหลุบ หมู่ที่ 7 ตําบล
แดงใหญ่ อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 479,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง
1999

26/03/2562 90

498 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
แยกทางหลวง แผ่นดิน
หมายเลข 12 - บ้านป่า
ชาด หมู่ที่ 5 ตําบลแดง
ใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

494,000.00 475,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง
1999

26/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
499 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านแดงใหญ่  หมู่ที่ 2 

ตําบลแดงใหญ่ - ตําบล
บ้านทุ่ม อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 479,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง
1999

26/03/2562 90

500 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านม่วง หมู่ที่ 11 ตําบล
บ้านทุ่ม - ถนนลาดยาง 
(สายบ้านม่วง - บ้านกุด
นางทุย) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

465,000.00 451,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง 
1999

22/06/2562 90

501 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองปิง หมู่ที่ 10,18

 ตําบลสาวะถี - ถนนลาด
 ยาง (สายบ้านงิ้ว - บ้าน
โนนรัง) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

238,000.00 228,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง
1999

15/03/2562 90

502 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านสาวะถี หมู่ที่ 8 

ตําบลสาวะถี - 
ถนนลาดยาง (สาย ขก ถ 

10068 บ้านสาวะถี - 
บ้าน งิ้ว) อําเภอเมือง 
จงัหวัดขอนแก่น

498,000.00 484,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง 
1999  213/2562

11/01/2562 90

503 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
แยกถนนลาด ยาง (สาย
บ้านงิ้ว - บ้านหนองกอย)

 - บ้านงิ้ว หมู่ที่ 19 

ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 479,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง
1999

21/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
504 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองกอย หมู่ที่ 3,9

 ตําบลแดงใหญ่ - ตําบล 

บ้านทุ่ม อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 475,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง
1999

15/03/2562 90

505 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 4 

ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง 
 - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 
8,10 ตําบลบ้าน ฝาง 
อําเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น

496,000.00 478,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง
1999

21/02/2562 90

506 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
แยกถนนคอน กรีตเสริม
เหล็ก (สายบ้านโนนกู่ - 

บ้าน ป่าหวายนั่ง) - บ้าน
หินขาว หมู่ที่ 15 ตําบล
สาวะถี อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

481,000.00 469,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง 
1999

11/01/2562 90

507 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนรัง หมู่ที่ 16 

ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง
 - ตําบลป่าหวายนั่ง 
อําเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น

481,000.00 473,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง 
1999

22/06/2562 90

508 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
แยกถนนลาด ยาง(สาย 

ขก ถ 2126 บ้านลาดนา
เพียง - บ้านหนองเซีงซุย)

 - บ้านเพ้ียฟาน หมู่ที่ 13

 ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น

465,000.00 446,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง
1999

06/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
509 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง  สาย
บ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ที่
 5 ตําบล บ้านทุ่ม - บ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 4 ตําบล 

บ้านหว้า อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 484,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง 
1999

11/06/2562 90

510 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 6,16 

ตําบลบ้านทุ่ม อําเภอเมือง
 - ตําบลบ้านฝาง อําเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

313,000.00 301,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง
1999

15/02/2562 90

511 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านทุ่ม  หมู่ที่ 3 ตําบล
บ้านทุ่ม - ตําบลบ้านหว้า
 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

481,000.00 468,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง 
1999  826/2562

11/06/2562 90

512 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านม่วง  หมู่ที่ 13 

ตําบลบ้านทุ่ม - ตําบลสา
วะถี อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

498,000.00 489,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง 
1999

22/06/2562 90

513 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านกุดนางทุย หมู่ที่ 9 

ตําบลบ้านทุ่ม - ตําบลสา
วะถี อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

404,000.00 386,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง
1999

21/02/2562 90

514 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8,18 

ตําบลบ้านทุ่ม - ตําบล สา
วะถี อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

448,000.00 425,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง
1999

06/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
515 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านสาวะถี หมู่ที่ 6,7 

ตําบลสาวะถี - ตําบล
บ้านทุ่ม อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 489,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง 
1999

13/06/2562 90

516 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านงิ้ว หมู่ที่ 9 ตําบลสา
วะถี - ตําบลแดงใหญ่ 
อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

465,000.00 451,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง 
1999

11/06/2562 90

517 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านทุ่ม หมู่ที่ 12 ตําบล
บ้านทุ่ม - ทางหลวง 
ชนบท (สายบ้านทุ่ม - 

บ้านสําราญ) อําเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น

465,000.00 457,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง 
1999

11/06/2562 90

518 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านม่วง หมู่ที่ 15 ตําบล
บ้านทุ่ม - บ้านหนองตา 
ไก้ หมู่ที่ 1,17 ตําบลสา
วะถี อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

415,000.00 404,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง 
1999

07/08/2562 90

519 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนกู่ หมู่ที่ 5,24 

ตําบลสาวะถี - ทางหลวง
 ชนบทหมายเลข 2009 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

475,000.00 457,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง
1999

06/02/2562 90

520 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 

ตําบลแดงใหญ่ - ทาง
หลวงแผ่น ดินหมายเลข 

230 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

481,000.00 468,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง 
1999

07/08/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
521 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 

ตําบลแดงใหญ่ - ถนน
โคลัมโบ อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 484,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง 
1999

07/08/2562 90

522 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 12 

ตําบลสาวะถี - 
ถนนลาดยาง (สายบ้านงิ้ว
 - บ้านโนนรัง) อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

481,000.00 468,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง 
1999

07/08/2562 90

523 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 23 

ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง
 - ตําบลป่าหวายนั่ง 
อําเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น

498,000.00 479,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง
1999

15/03/2562 90

524 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโนน
ราศรี  หมู่ที่ 18  (คุ้มเก้า
บาท) - บ้านผักแว่นดํา 
หมู่ที่ 16 ตําบลหนองโก -

 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่
 5 ตําบลดูนสาด อาํเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 บจก.ชัยศิริคอนกรีต 23/02/2562 90

525 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย กส 4039

 แยกทางหลวงชนบท - 

บ้านภูถ้ําเม่น หมู่ที่ 9 

ตําบลดูนสาด - วัดป่าภู
น้ํารินวนาราม อําเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 บจก.ชัยศิริคอนกรีต 20/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
526 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโนน
ราศรี หมู่ที่ 18 (เขต 

เทศบาลเมืองกระนวน) - 

บ้านคําไฮ  หมู่ที่ 3 ตําบล
หนองโก - บ้านทรัพย์สม 

บูรณ์ หมู่ที่ 5 ตําบลดูน
สาด  อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 บจก.ชัยศิริคอนกรีต 02/03/2562 90

527 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านใหม่
ชัยมงคล หมู่ที่ 19 (เขต 

เทศบาลเมืองกระนวน) - 

บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 

ตําบลหนองกุงใหญ่  
อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 บจก.ชัยศิริคอนกรีต 02/03/2562 90

528 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 - 

บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6  

ตําบลบ้านโคก - บ้านซับ
บอน หมู่ที่ 7 ตําบลซับ
สมบูรณ์ อําเภอโคกโพธิ์
ไชย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 493,000.00 หจก.โพธิ์พยาคอน
สตรัคช่ัน

23/04/2562 90

529 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างพนังก้ันน้ําลํา
ห้วยสามหมอ - ลําน้ําชี 

บ้านหินต้ัง หมู่ที่ 3,11 

ตําบลซับสมบูรณ์ อําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 482,000.00 หจก.โพธิ์พยาคอน
สตรัคช่ัน

27/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
530 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างพนังก้ันน้ําลํา
ห้วยสามหมอ - ลําน้ําชี 

บ้านมูลนาค หมู่ที่ 7,10  

ตําบลโพธิ์ไชย อําเภอโคก
โพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 483,000.00 หจก.โพธิ์พยาคอน
สตรัคช่ัน

19/03/2562 90

531 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซับแดง 
หมู่ที่ 5 ตําบลซับสมบูรณ์
 - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 

ตําบลบ้านโคก อําเภอโคก
โพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.โพธิ์พยาคอน
สตรัคช่ัน

27/03/2562 90

532 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรัต
เสริมเหล็ก บ้านโนนทอง 
หมู่ที่ 3 ตําบลนาแพง - 
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 229 อําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.โพธิ์พยาคอน
สตรัคช่ัน

12/03/2562 90

533 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองปิง หมู่ที่ 10 

ตําบลสาวะถี - บ้าน
หนองปอ หมู่ที่ 2,19 

ตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 484,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง 
1999

07/08/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
534 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากทางหลวงชนบท 

3020 บ้านหนองไผ่น้อย 

หมู่ที่ 4 ตําบลดอนดู่ 

อําเภอหนองสองห้อง - 
บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 

ตําบลสระแก้ว อําเภอ
เปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 491,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 15/06/2562 90

535 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านโนน สะอาด หมู่
ที่ 6 ตําบลดอนดู่ - บ้าน 

หนองกุงใหม่ หมู่ที่ 10 

ตําบลคึมชาด อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 491,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 15/06/2562 90

536 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 

ตําบลคึมชาด - โคกสอง
คอน บ้านโนนสะอาด 

หมู่ที่ 6 ตําบลดอนดู่ 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 19/06/2562 90

537 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 - 

บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 

ตําบลดอนดู่ - เขตตําบล
หนองไผ่ล้อม อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 491,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 19/06/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
538 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 

ตําบลก้านเหลือง - บ้าน
หนอง หอย หมู่ที่ 7 

ตําบลแวงน้อย อําเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 15/06/2562 90

539 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน
ข้ามลําห้วย นาคจาม ฝ่ัง
ตะวันออก ช่วงบ้านขาม 

หมู่ที่ 14 ตําบลหนองสอง
ห้อง อําเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

750,000.00 745,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 22/10/2562 120

540 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน
ข้ามลําห้วย ขุมปูน ช่วง
บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ตําบล
ดอนด่ัง อําเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

650,000.00 640,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 22/10/2562 120

541 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน
ข้ามลําห้วย ทุ่งบ่อ ช่วง
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 13 

ตําบลหนองแม็ก อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

700,000.00 690,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 08/11/2562 120

542 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน
ข้ามลําห้วย หนองแสง 
(ตอนกลาง) ห้วยกกหว้า 
ช่วงบ้านหนองแสง หมู่ที่ 
2 ตําบลดอนดู่ อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

700,000.00 489,000.00 บ.เอ็นบีเอสคอนสตรัค 03/01/2563 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
543 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน
ข้ามลําห้วย หนองแสง 
(ตอนบน) ช่วงบ้านหนอง
แสง หมู่ที่ 2 ตําบลดอนดู่
 อําเภอหนองสอง ห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

750,000.00 740,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 18/10/2562 120

544 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน
ข้ามลําห้วย อีสานเขียว 
ช่วงบ้านดอนตะแบง หมู่ที่
 8 ตําบลตะก่ัวป่า อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

750,000.00 750,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

545 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน
ข้ามลําห้วย อีหลอด ช่วง
บ้านหนองไทร หมู่ที่ 11 

ตําบลหนองเม็ก อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

750,000.00 740,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 08/11/2562 120

546 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.

ข้ามลําห้วย อุปโป ช่วง
บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4
 ตําบลดอนดู่ อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

350,000.00 348,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 06/11/2562 90

547 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.

ข้ามลําห้วย เสือเต้น ช่วง
บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11

 ตําบลดงเค็ง อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

350,000.00 348,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 07/11/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
548 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.

ข้ามลําห้วย วังไม้แดง 
(ตอนบน) ช่วงบ้านหนอง
สรวง หมู่ที่ 12 ตําบล
หนองเม็ก อําเภอหนอง 
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น

350,000.00 348,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 06/11/2562 90

549 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.

ข้ามลําห้วยไร่ ช่วงบ้าน
ดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 

ตําบล ดอนดู่ อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

350,000.00 348,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 06/11/2562 90

550 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.

ข้ามลําห้วย กระจาย ช่วง
บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 

ตําบลวังหิน อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น

350,000.00 348,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 06/11/2562 90

551 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.

ข้ามลําห้วย หินลาด 

(ตอนบน) ช่วงบ้านหิน
ลาด หมู่ที่ 5 ตําบลสําโรง
 อําเภอหนองสอง ห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

350,000.00 348,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 06/11/2562 90

552 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.

ข้ามลําห้วย หินลาด 

(ตอนกลาง) ช่วงบ้านหิน
ลาด หมู่ที่ 5 ตําบลสําโรง
 อําเภอหนองสอง ห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

350,000.00 348,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 08/11/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
553 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.

ข้ามลําห้วย ลําห้วยอีสาน
เขียว ช่วงบ้านโนนรัง  
หมู่ที่ 11 ตําบลหนองสอง
ห้อง อําเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

350,000.00 348,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 06/11/2562 90

554 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.

ข้ามลําห้วย หินลาด ช่วง
บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 

ตําบลสําโรง อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น

450,000.00 447,000.00 หจก.เคโอบี คอนส์  

42/2563

06/11/2562 90

555 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.

ข้ามลําห้วย น้ํากิน ช่วง
บ้านหนองเส้ียว หมู่ที่ 7 

ตําบลวังหิน อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น

450,000.00 450,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

556 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.

ข้ามลําห้วย อีเฒ่า ช่วง
บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 16 

ตําบลหนองสองห้อง 
อําเภอหนองสอง ห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

450,000.00 447,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์  

41/2563

06/11/2562 90

557 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.

ข้ามลําห้วย วังม่วง ช่วง
บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 
8 ตําบลดอนด่ังอําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

450,000.00 447,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 06/11/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
558 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.

ข้ามลําห้วย สนามม้า 
ช่วงบ้านหนองแวงยาว 
หมู่ที่ 1 ตําบลดอนดู่ 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

450,000.00 447,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 06/11/2562 90

559 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.

ข้ามลําห้วย กระด่ิง ช่วง
บ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 3  

ตําบลคึมชาด อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

450,000.00 447,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 08/11/2562 90

560 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.

ข้ามลําห้วย แอกใต้ ช่วง
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 

ตําบล โนนธาตุ อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

430,000.00 427,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 08/11/2562 90

561 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.

ข้ามลําห้วย ลําดวน ช่วง
บ้านคึมชาด หมู่ที่ 1 

ตําบลคึมชาด อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

450,000.00 447,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 07/11/2562 90

562 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.

ข้ามลําห้วย อีหลอด ช่วง
บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 10 

ตําบลหนองเม็ก อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

550,000.00 542,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 24/12/2562 120



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
563 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.

ข้ามลําห้วย น้อย ช่วง
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 

ตําบล ดอนดู่ อําเภอ
หนองสองห้อง  จังหวัด
ขอนแก่น

450,000.00 447,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 06/11/2562 90

564 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย จากบ้าน
หนองวัดป่า หมู่ที่ 4 

ตําบล ดอนด่ัง เช่ือมถนน
ทางหลวงสาย 2301 

หนองสองห้อง - หินต้ัง 
จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 496,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 07/11/2562 90

565 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย จากบ้าน
หนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9
 ตําบลสําโรง - บ้าน
หนองแวงตอต้ัง  หมู่ที่ 4 

ตําบลคึมชาด อําเภอ
หนองสอง ห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 496,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 06/11/2562 90

566 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย จากบ้าน
หนองแวงตอต้ัง หมู่ที่ 4 

ตําบล คึมชาด - ถนนทาง
หลวงสายหนองสอง ห้อง
 - หินต้ัง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 496,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 06/11/2562 90

567 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย จากบ้าน
ปอแดง หมู่ที่ 6 - บ้าน
ศุภชัย หมู่ที่ 5 ตําบลคึ
มชาด อําเภอหนองสอง 
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 496,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 06/11/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
568 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย จากบ้าน
โนนกราด หมู่ที่ 13 ตําบล
 หนองสองห้อง - บ้าน
โคกล่าม หมู่ที่ 6 ตําบล
หนองสองห้อง อําเภอ
หนองสอง ห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 496,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 07/11/2562 90

569 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย จากบ้าน
หนองเปล่ง หมู่ที่ 3 

ตําบลตะก่ัวป่า อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น - เขตอําเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัด
บุรีรัมย์

500,000.00 496,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 06/11/2562 90

570 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากบ้าน
ตะก่ัวป่า หมู่ที่ 1 ตําบล
ตะก่ัวป่า อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 - เขตอําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

500,000.00 496,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 06/11/2562 90

571 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย
จากบ้านหนองสองห้อง 
หมู่ที่ 1 - บ้านเปาะ หมู่ที่
 12 ตําบลหนองสอง ห้อง
 อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 11/09/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
572 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย
จากบ้านห้วยตะก่ัว หมู่ที่ 
10 -  บ้านโนนสะอาด 

หมู่ที่ 6 ตําบลดอนดู่ 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์  

1259/2562

11/09/2562 90

573 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย
จากบ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 

ตําบลดอน ดู่ - สายทาง
หลวงชนบท 3025  

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 05/10/2562 120

574 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย
จากบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2
 ตําบล หันโจด - ช่วง
หน้าองคืการบริหารส่วน 

ตําบลหันโจด อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 11/09/2562 90

575 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย
จากบ้านหนองแวงยาว 
หมู่ที่ 1 -  บ้านหนองแสง
 หมู่ที่ 2 ตําบลสําโรง 
อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 14/09/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
576 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย
จากบ้านหินลาด หมู่ที่ 5 

ตําบล สําโรง - บ้าน
หนองคลองน้อย หมู่ที่ 4 

ตําบลวังหิน อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 13/09/2562 90

577 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย
จากบ้านสําโรง หมู่ที่ 1 - 

บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2 

ตําบลสําโรง อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 เช่ือมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2301

500,000.00 497,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 11/09/2562 90

578 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
นาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตําบล
ชนบท - บ้านห้วยไร่ใต้ 

หมู่ที่ 1 ตําบลโนนพะยอม
 จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 463,000.00 ร้านดีดีบิลด้ิง 09/02/2562 90

579 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โนนข่า หมู่ที่ 6 ตําบลวัง
แสง อําเภอชนบท - 

ตําบล โนนสะอาด อําเภอ
แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

469,000.00 446,000.00 ร้านดีดีบิลด้ิง 22/01/2562 90

580 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 

(AC) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 
12 ตําบลศิลา - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

230 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 04/12/2561 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
581 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 

(AC) สาย ขก ถ 10068  

บ้านสาวะถี - บ้านงิ้ว 
อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 480,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 11/03/2562 90

582 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 

(AC) บ้านดอนดู่เมืองใหม่
 หมู่ที่ 15 ตําบลพระลับ -

 ทางหลวงแผ่น ดิน
หมายเลข 230 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
 81/2562

04/12/2561 90

583 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 

(AC) บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่
 13 ตําบลบ้านเป็ด - ถนน
เหล่านาดี  อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 495,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 09/03/2562 90

584 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 

(AC) สาย ขก ถ 10012 

บ้าน ดอนโมง - บ้านโนน
ฆ้อง อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

1,996,000.00 1,467,060.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 27/04/2562 120

585 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 

(AC) บ้านพระคือ หมู่ที่ 
16 ตําบลพระลับ - ทาง
หลวงแผ่นดินหมาย เลข 

230 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 28/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
586 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
บ้านท่านางแนว หมู่ที่2 

ตําบลท่านางแนว - 
ตําบลละหานนา อําเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.พูลทรัพย์ธน
อนันต์

02/03/2562 90

587 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
บ้านโนนเขวา หมู่ที่1 

ตําบลท่านางแนว - ฝาย
คึกฤทธิ์ เขตตําบลแวง
น้อย อําเภอแวงน้อย 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.พูลทรัพย์ธน
อนันต์

06/03/2562 90

588 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านหนองกระหน
วน หมู่ที่ 4 ตําบลโนน
สมบูรณ์- ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 2 

อําเภอบ้านแฮด  จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 491,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 07/03/2562 90

589 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านหนองเม็ก หมู่ที่
 3 ตําบล โนนสมบูรณ์ - 

ทางหลวงแผ่นดินหมาย 

เลข 2 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 493,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 07/03/2562 90

590 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านโนนสมบูรณ์ 

หมู่ที่ 1 ตําบลโนนสมบูรณ์
 - ทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข 2 อําเภอเมือง 
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 478,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 02/04/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
591 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านโนนทัน หมู่ที่ 1
 ตําบล โนนสมบูรณ์ - 

บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8,11 

ตําบลบ้านแฮด อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 479,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 07/03/2562 90

592 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านหลุบหญ้าคา 
หมู่ที่ 9 ตําบลดอนหัน - 

ทางหลวงแผ่นดินหมาย 

เลข 208 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 493,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 09/03/2562 90

593 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1
 ตําบล ดอนหัน - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

208 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 495,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 20/03/2562 90

594 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 

ตําบลแวงน้อย - บ้าน
โนนถาวร หมู่ที่ 16 ตําบล
ละหานนา อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.พูลทรัพย์ธน
อนันต์

02/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
595 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โพธิ์ตาก หมู่ที่ 10 - บ้าน
โนนฆ้อง หมู่ที่ 5 ตําบล
บ้านผือ อําเภอหนองเรือ
 - ตําบลหนองบัว อําเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 487,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 22/06/2562 90

596 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านดอนแดง หมู่ที่ 
2 ตําบล ดอนหัน - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

208 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 495,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 07/03/2562 90

597 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านดอนเจริญ หมู่ที่
 15 ตําบลดอนหัน - ทาง
หลวงแผ่นดินหมาย เลข 

208 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 495,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 13/03/2562 90

598 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7
 ตําบล ดอนหัน - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

208 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 495,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 07/03/2562 90

599 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านหนองโข่ย หมู่ที่
 19  ตําบลท่าพระ - ทาง
หลวงแผ่นดินหมาย เลข 

208 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
 544/2562

09/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
600 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9
 ตําบล ท่าพระ อําเภอ
เมือง -ตําบลโนนสมบูรณ์
 อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 15/03/2562 90

601 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านหนองแวง หมู่ที่
 8,12, 17,21 ตําบลท่า
พระ อําเภอเมือง - ตําบล
โนนสมบูรณ์ อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 06/03/2562 90

602 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 
4 ตําบล พระลับ - ทาง
หลวงชนบท อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 05/12/2561 90

603 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) สาย ขก ถ 10066 

บ้านลาด นาเพียง - บ้าน
หนองเซียงซุย - ทาง 
หลวงชนบท อําเภอเมือง 
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 490,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 07/03/2562 90

604 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 

ตําบล บ้านหว้า - ถนน
เหล่านาดี อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 07/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
605 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านเนินทอง หมู่ที่ 
15 ตําบล บ้านค้อ - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2

 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

1,260,000.00 897,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 08/05/2562 120

606 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 6 ตําบล
นาชุมแสง อําเภอภูเวียง -
 บ้าน หนองพงโพด 

ตําบลหนองเสาเล้า 
อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 27/03/2562 90

607 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านผือ หมู่ที่ 1,2 

ตําบลพระ ลับ - บ้าน
เหล่านกชุม หมู่ที่ 4 ตําบล
 ดอนหัน อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 01/12/2561 90

608 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายสาม
แยกบ้านดอนโมง หมู่ที่ 8
 - บ้านกงกลาง หมู่ที่ 2 

ตําบลบ้านกง - ตําบล
บ้านผือ อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 477,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 

 904/2562

22/06/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
609 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงเสริมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ ติกคอนก
รีต (OVER LAY) บ้านบึง
เป่ง หมู่ที่ 9 ตําบลท่ากระ
เสริม - บ้านสําโรง หมู่ที่ 
11 ตําบลบ้านขาม 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

494,000.00 486,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 29/03/2562 90

610 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงเสริมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ ติกคอนก
รีต (OVER LAY) บ้านดง
เย็น หมู่ที่ 12 ตําบลบัว
ใหญ่ - บ้านสําโรง  หมู่ที่ 
12 ตําบลบ้านขาม 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 491,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 02/04/2562 90

611 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงเสริมผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ ติกคอนก
รีต (OVER LAY) บ้าน
ห้วยหิน ลาด หมู่ที่ 7 

ตําบลพังทุย อําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแก่น - 

ถนนสาย ขก 2039 (น้ํา
พอง - กระนวน)

497,000.00 489,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 05/04/2562 90

612 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8,13 

ตําบลบ้านขาม อําเภอน้ํา
 พอง - บ้านดงซํา หมู่ที่ 7
 ตําบลบ้าน โนน อําเภอ
ซําสูง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.ย่ิงยุพินการ
ก่อสร้าง

07/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
613 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 บ้าน
โคกสี หมู่ที่ 5 ตําบลบ้าน 

ฝาง - ทางหลวงชนบท 

สาย ขก 2017 อําเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 483,000.00 หจก.วชิรกําพล
ก่อสร้าง

30/03/2562 90

614 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างสะพานข้ามลํา
ห้วยเสียว บ้าน หัวบึง 
หมู่ที่ 3,11 ตําบลพังทุย -

 บ้าน นาเรียง หมู่ที่ 5,9 

ตําบลหนองกุง  อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

615 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
คําสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 

ตําบลดงเมืองแอม - 

ตําบล นางิ้ว อําเภอเขา
สวนกวาง  จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 481,000.00 บจก.ขุนพลก่อสร้าง
แอนด์เชอร์วิส

16/07/2562 90

616 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ทุ่งบ่อ หมู่ที่ 14 ตําบลดง
เมืองแอม อําเภอเขาสวน
กวาง -ตําบลศรีสุขสําราญ
 อําเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 481,000.00 บจก.ขุนพลก่อสร้าง
แอนด์เชอร์วิส

08/11/2562 90

617 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่
ที่ 13 ตําบลโคกสี - 

โรงพยาบาลขอนแก่น 2 -

 ทางหลวง แผ่นดิน
หมายเลข 2183 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 495,000.00 หจก.มิตรซําสูงคอน
สตรัคช่ัน

02/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
618 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) บ้านดงพอง หมู่ที่ 
10 ตําบล ศิลา - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

230 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 01/12/2561 90

619 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 

ตําบลนาชุมแสง อําเภอภู
เวียง - บ้านหินลาด ตําบล
โนนทอง อําเภอหนองเรือ
 จงัหวัดขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 27/03/2562 90

620 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต 

(AC) สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ที่ 3 - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

230 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 31/01/2562 90

621 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายจาก
บ้านวังมน หมู่ที่ 2 ตําบล
สีชมพู - ตําบลบริบูรณ์ 

อําเภอสีชมพู จงัหวัด
ขอนแก่น

485,000.00 482,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 18/09/2562 90

622 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนสู่แหล่ง
เกษตร บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 
8 ตําบลท่าศาลา - บ้าน
หนองไห ตําบลหนองแปน
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.โชครุ่งเรือง
ก่อสร้าง

09/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
623 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ดงเด่า หมู่ที่ 4 ตําบลบ้าน
โต้น อําเภอพระยืน - บ้าน
 โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 

ตําบลโนนสมบูรณ์ 

อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

20/04/2562 90

624 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
สําโรง หมู่ที่ 12 ตําบล
บ้านขาม อําเภอน้ําพอง -
 บ้านกุดทิง หมู่ที่ 4  

ตําบลบ้านโนน อําเภอซํา
สูง  จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 475,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 27/03/2562 90

625 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
ห้วยโจด หมู่ที่ 11 ตําบล
ห้วยโจด อําเภอกระนวน
 - บ้านคอกคี หมู่ที่ 10 

ตําบลบัวใหญ่ อําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแก่น

484,000.00 474,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 27/03/2562 90

626 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
กุดทิง หมู่ที่ 4, บ้านโนน 

หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านโนน 

อําเภอซําสูง - ตําบล 

หนองตูม อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

489,000.00 482,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 27/03/2562 90

627 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ  สายบ้าน
โนน หมู่ที่ 1 ตําบลบ้าน
โนน - ตําบลคูคํา อําเภอ
ซําสูง จังหวัดขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
628 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
หนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 

ตําบลหนอง ตูม - ตําบล
โคกสี อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

489,000.00 486,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 03/07/2562 90

629 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้านคู
คลอง หมู่ที่ 7 ตําบลคูคํา
 - ตําบล กระนวน อําเภอ
ซําสูง จังหวัดขอนแก่น

489,000.00 482,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 27/03/2562 90

630 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้านคู
คํา หมู่ที่ 2 ตําบลคูคํา - 
ตําบล บ้านโนน อําเภอ
ซําสูง จังหวัดขอนแก่น

481,000.00 475,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 27/03/2562 90

631 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
กุดทิง หมู่ที่ 4 ตําบลบ้าน
โนน อําเภอซําสูง - 
ตําบลหนองตูม  อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

484,000.00 477,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ
 491/2562

01/03/2562 90

632 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
สําโรง หมู่ที่ 12 ตําบล
บ้านขาม อําเภอน้ําพอง -
 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 475,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 27/03/2562 90

633 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
คําม่วม หมู่ที่ 11 ตําบล
บัวใหญ่ - ตําบลห้วยโจด 

อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น

480,000.00 473,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 27/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
634 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้านดง
เย็น หมู่ที่ 12 ตําบลบัว
ใหญ่ - ตําบลบ้านขาม 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 476,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 12/04/2562 45

635 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
ขนวน หมู่ที่ 1 ตําบลขน
วน อําเภอหนองนาคํา - 
ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง
 จังหวัดขอนแก่น

423,000.00 415,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 18/09/2562 90

636 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
หนองนาคํา หมู่ที่ 2 

ตําบลบ้านโคก - ตําบล
ขนวน อําเภอหนองนาคํา
 จังหวัดขอนแก่น

400,000.00 393,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 18/09/2562 90

637 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย บ้าน
หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 

ตําบล บ้านโคก - แยก
ทางหลวง 2133 ตําบล
ขนวน อําเภอหนองนาคํา
 จังหวัดขอนแก่น

369,000.00 364,000.00 หจก.ทวทีรัพย์สหกิจ 05/11/2562 90

638 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายจาก
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 

ตําบลกุดธาตุ - ตําบลบ้าน
โคก อําเภอหนองนาคํา 
จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 473,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 18/09/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
639 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้าน
โพนเพ็ก หมู๋ที่ 7 ตําบลภู
เวียง - บ้านห้วยชัน หมู่ที่
 7 ตําบลบ้านเรือ อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 471,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 14/08/2562 90

640 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
เปือย หมู่ที่ 5 - บ้านกุด
ฉิม หมู่ที่ 8 ตําบลโนนทัน
 - ทางหลวงหมายเลข 

2038 ตําบลโนนทอง 
อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น

496,000.00 493,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 28/06/2562 90

641 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านบัว
น้อย หมู่ที่ 2 ตําบลกุดน้ํา
ใส - ตําบลสะอาด 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

1,949,000.00 1,232,000.00 หจก.รุ่งอรุณวิศวการ
โยธา

15/08/2562 120

642 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านกุดน้ํา
ใส หมู่ที่ 1 ตําบลกุดน้ําใส
 อําเภอน้ําพอง - ทาง
หลวง 2109 จังหวัด
ขอนแก่น

1,944,000.00 1,225,000.00 หจก.รุ่งอรุณวิศวการ
โยธา

15/08/2562 120

643 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ
 Cape Seal สายบ้าน
ละว้า หมู่ที่ 5 ตําบลเมือง
เพีย อําเภอบ้านไผ่ - บ้าน
โคกสําราญ หมู่ที่ 1 ตําบล
โคกสําราญ อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น

2,000,000.00 1,199,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 25/06/2562 120



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
644 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอน กรีต
(AC) บ้านโคกสี หมู่ที่ 12

 ตําบล โคกสี - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2183 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 12/02/2562 90

645 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)

 บ้านบึงเนียม หมู่ที่ 4 

ตําบลบึงเนียม - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

12 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 05/12/2561 90

646 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)

 บ้านทองหลาง หมู่ที่ 5,6

 ตําบลบ้านหว้า - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

2062 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

1,250,000.00 856,100.00 บริษัท อุดรวิภาดา 
จํากัด

01/06/2562 120

647 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)

 บ้านเหล่าโพนทอง หมู่ที่
 7 ตําบลบ้านหว้า - ถนน
เหล่านาดี อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

1,250,000.00 850,000.00 บริษัท อุดวิภาดา 
จํากัด 801/2562

01/06/2562 120

648 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)

 บ้านท่าพระ หมู่ที่ 10 

ตําบลท่าพระ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 208 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 07/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
649 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)

 บ้านโคกสําราญ หมู่ที่ 
1,11 ตําบลโคกสําราญ 

อําเภอบ้านแฮด - อําเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 13/06/2562 90

650 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)

 บ้านดง หมู่ที่ 6 ตําบล
โคกสําราญ - ทางหลวง
ชนบท อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 05/07/2562 90

651 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)

 บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2
 ตําบลโคกสําราญ - ทาง
หลวงชนบท อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา
 834/2562

13/06/2562 90

652 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)

 บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 5
 ตําบลโคกสําราญ - ทาง
หลวงชนบท อําเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 27/06/2562 90

653 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้านหนอง
หัวช้าง หมู่ที่ 8 ตําบลโคก
สําราญ อําเภอบ้านแฮด -

 อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 13/06/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
654 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)

 บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 4 

ตําบลหนองบัว - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

12 อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 18/06/2562 90

655 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)

 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 

ตําบลหนองบัว - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

12 อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 15/06/2562 90

656 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)

 บ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 

ตําบลหนองบัว - ทาง
หลวงชนบทหมายเลข ขก
 4019 อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 13/06/2562 90

657 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)

 บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 

ตําบลหนองบัว - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

12 อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.ว.ีพี.การโยธา 26/06/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
658 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)

 บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 

ตําบลหนองบัว - ทาง
หลวงชนบทหมายเลข ขก
 4019 อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 15/06/2562 90

659 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)

 บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 

ตําบลหนองบัว - ทาง
หลวงชนบทหมายเลข ขก
 4019 อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 13/06/2562 90

660 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)

 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 

ตําบลบ้านฝาง - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

12 อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 19/06/2562 90

661 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)

 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 10 

ตําบลบ้านฝาง - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

12 อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 13/06/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
662 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)

 บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 

ตําบลบ้านฝาง - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

12 อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ทีวีพีการโยธา 
839/2562

13/06/2562 90

663 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย
 ขก ถ 10040 บ้านบ่อแก
 - บ้านพระบุ อําเภอพระ
ยืน จังหวัดขอนแก่น

5,714,000.00 3,790,000.00 หจก.สินทวีขนส่ง 
1994 799/2562

01/06/2562 120

664 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขก
 ถ 10012 (บ้านดอนโมง
 -บ้านโนนฆ้อง) ช่วงสาม
แยกซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 - 

สามแยกนกกระยางขาว 
ตําบลบ้านผือ - เช่ือมทาง
หลวงชนบท ขก 2079 

ตําบลบ้านกง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

1,871,000.00 1,200,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 05/10/2562 120

665 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

บูรณะถนนลาดยางแบบ 

Cape Seal บ้านแวงน้อย
 หมู่ที่ 1 ตําบลแวงน้อย -

 บ้านหนองแวงห้วยทราย
 หมู่ที่ 2 ตําบลละหานนา
 อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

3,000,000.00 2,049,000.00 หจก.ขอนแก่นต้ังย่ิง
เจริญ

15/05/2562 120



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
666 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านเหล่า
โนนคูณ หมู่ที่ 2 เทศบาล
ตําบลโนนศิลา -เช่ือมเขต
ตําบลโนนศิลา อําเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 19/02/2562 90

667 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 

ตําบลโนนแดง อําเภอ
โนนศิลา - เขตตําบลหัว
หนอง อําเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 19/02/2562 90

668 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 ตําบล
โนนแดง - เขตเทศบาล
ตําบลโนนศิลา อําเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้าน
ไผ่  422/2562

03/05/2562 90

669 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 

ตําบลเปือยใหญ่ - เช่ือม
ทางหลวงสายโนนแดง
เปือยใหญ่ อําเภอโนนศิลา
 จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 19/02/2562 90

670 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 

เทศบาลตําบลโนนศิลา - 
เขตตําบลบ้านหัน อําเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 19/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
671 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 

ตําบลบ้านหัน อําเภอโนน
ศิลา - เขตตําบลแคน
เหนือ อําเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 19/02/2562 90

672 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่
 7 ตําบลหนองปลาหมอ 

อําเภอโนนศิลา - เขต
ตําบลบ้านแท่น อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 19/02/2562 90

673 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตูมน้อย 

หมู่ที่ 9 ตําบลเมืองเก่า - 
บ้านดอนดู่ใหม่ หมู่ที่ 15 

ตําบลพระลับ อําเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 494,000.00 หจก.สามบีก่อสร้าง
(บีบีบี)

09/03/2562 90

674 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยก
ถนนลาดยาง(สาย ขก ถ 

10059 บ้านโนนม่วง - 
บ้านหนองปอ) - บ้านโคก
เป้ีย หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านค้อ
 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 499,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

675 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ ถนน
สายบ้านกุดทิง หมู่ที่ 4 

ตําบลบ้าน โนน อําเภอ
ซําสูง - บ้านคอกคี หมู่ที่ 
9 ตําบลบัวใหญ่ อําเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 478,000.00 หจก.ส.ธนการ
ขอนแก่น 778/2562

18/05/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
676 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
โนน หมู่ที่ 1 ตําบลบ้าน
โนน อําเภอ ซําสูง - บ้าน
หนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 

ตําบลหนองตูม อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 478,000.00 หจก.ส.ธนการ
ขอนแก่น

18/05/2562 90

677 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
คู หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านคูคํา
 - บ้าน กระนวน หมู่ที่ 1 

ตําบลกระนวน อําเภอซํา
สูง จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 478,000.00 หจก.ส.ธนการ
ขอนแก่น

18/05/2562 90

678 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ แยก
ทางหลวงหมายเลข 2152

 - บ้าน โคกกลาง หมู่ที่ 3
 ตําบลคําแมด อําเภอ ซํา
สูง - บ้านตอกเก้ีย หมู่ที่ 2
 ตําบลน้ํา อ้อม อําเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 478,000.00 หจก.ส.ธนการ
ขอนแก่น

18/05/2562 90

679 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างประปาแบบหอ
ถังสูง  บ้านห้วยเตย หมู่ที่
 1 ตําบลห้วยเตย และ
ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง
 จังหวัดขอนแก่น

450,000.00 448,000.00 หจก.ส.ธนาการ
ขอนแก่น

10/04/2562 90

680 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ตอกเก้ีย หมู่ที่ 6 ตําบล
หนองน้ําใส - ตําบลแคน
เหนือ อําเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 493,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 29/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
681 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแก่นคํา 
หมู่ที่ 10 ตําบลหินต้ัง - 
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 23 อําเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 492,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 02/04/2562 90

682 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
สร้างเอี่ยน หมู่ที่ 8 ตําบล
ป่าปอ - ตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

495,000.00 486,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 19/01/2562 90

683 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองดู่ หมู่ที่ 3 ตําบลป่า
ปอ - ตําบลแคนเหนือ 

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

495,000.00 486,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 27/12/2561 90

684 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หินลาดนาโน หมู่ที่ 7 

ตําบลหินต้ัง - ตําบลบ้าน
ลาน อําเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 486,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 02/04/2562 90

685 การพฒันาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โคกกลาง หมู่ที่ 9 ตําบล
แคนเหนือ - ตําบลป่าปอ 

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

495,000.00 486,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 27/12/2561 90

686 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ 

ภายในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดขอน 

แก่น แห่งที่ 3

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
687 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายม
 หมู่ที่ 5 บ้านดงซํา หมู่ที่ 
7 ตําบลบ้านโนน - บ้าน
โสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 

ตําบลห้วยเตย อําเภอซํา
สูง จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 490,000.00 บจก.ชัยศิริคอนกรีต 19/02/2562 90

688 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายม
 หมู่ที่ 5 - บ้านแห้ว หมู่ที่
 9 ตําบลบ้านโนน เช่ือม
ถนนสาย บ้านหนองบัว
น้อย - บ้านกระนวน 

อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก่น

491,000.00 488,000.00 บจก.ชัยศิริคอนกรีต 23/02/2562 90

689 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโนน 

หมู่ที่ 1,2 ตําบลบ้านโนน
 - บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 

ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 490,000.00 หจก.ส.ธนการ
ขอนแก่น

10/01/2562 90

690 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์
ศรี หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านโนน
 อําเภอซําสูง - คลอง 7 R

 บ้านหนองตูม  หมู่ที่ 1 

ตําบลหนองตูม อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 490,000.00 บจก.ชัยศิริคอนกรีต 07/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
691 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 

ตําบลโพนเพ็ก - เขต
ติดต่อตําบลคําแคน 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 485,000.00 หจก.เคียงโยธา 16/01/2562 90

692 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2
 ตําบลนาแพง อําเภอโคก
โพธิ์ไชย - ตําบลนาข่า 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 04/01/2562 90

693 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงห้องประชุม
อาคาร 1 สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น
 แห่งที่ 3

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

694 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านกอก หมู่ที่ 3 

ตําบลสวนหม่อน - ทาง
หลวงชนบทสาย 4008 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 11/01/2562 90

695 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8
 ตําบลนางาม - บ้านหัว
ฝาย หมู่ที่ 4 ตําบลนาข่า 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 22/12/2561 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
696 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 
2,10 ตําบลท่าศาลา - 
บ้านห้วยหินเก้ิง หมู่ที่ 11

 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 22/12/2561 90

697 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 
10 - บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 
2 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบล
คําแคน อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 480,000.00 หจก.เคียงโยธา 
570/2562

13/03/2562 90

698 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 

ตําบลโพนเพ็ก - เขต
ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 480,000.00 หจก.เคียงโยธา 22/02/2562 90

699 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

เสริมสร้างมาตรการความ
ปลอดภัยใน สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

700 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่
 7 ตําบลสวนหม่อน - 

เขตบ้านห้วยหินเก้ิง หมู่ที่
 11 ตําบลโพนเพ็ก 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 04/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
701 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านนาจานเหนือ 

หมู่ที่ 6 ตําบลหนองแปน
 - ตําบลสวนหม่อน 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 480,000.00 หจก.เคียงโยธา 22/02/2562 90

702 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการของสถานีขนส่ง
ผู้โดย สาร

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

703 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 

ตําบลนาข่า - เขตติดต่อ
ตําบลนาข่า อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 29/12/2561 90

704 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองหญ้าข้าวนก 

หมู่ที่ 10 ตําบลกุดเค้า - 
เขตตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 485,000.00 หจก.เคียงโยธา 05/01/2562 90

705 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

สัมมนาการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร

50,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

706 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 

ตําบลนางาม - ทางหลวง
ชนบทสาย 2013 อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 04/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
707 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านนาจาน หมู่ที่ 2 

ตําบลหนองแปน - เขต
ตําบลสวนหม่อน อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 11/01/2562 90

708 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

การจัดการระบบจราจร
ภายในสถานี ขรส่ง
ผู้โดยสาร

400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

709 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านคําน้อย หมู่ที่ 4 

ตําบลคําแคน - เขต
ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 29/12/2561 90

710 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านดอนพันชาติ หมู่ที่ 3
 - บ้านโนนสํานัก หมู่ที่ 5
 ตําบลหนองแปน เช่ือม
ทางหลวงชนบทหมายเลข
 4008 อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 29/12/2561 90

711 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ บน
ถนนสายบ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 6 ตําบลหนองเสา
เล้า อําเภอชุมแพ เช่ือม 

ต่อถนนลาดยางสาย
ขอนแก่น - ชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 478,000.00 หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 06/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
712 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 

ตําบลโพนเพ็ก - บ้านกุด
ขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตําบล
คําแคน อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 29/12/2561 90

713 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 - 

บ้านนางาม หมู่ที่ 5 

ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 480,000.00 หจก.เคียงโยธา 22/02/2562 90

714 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหวายหลืม หมู่ที่ 10 

ตําบลนาข่า - บ้านเสาเล้า
 หมู่ที่ 9 ตําบลนางาม 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 29/12/2561 90

715 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตบล๊อก
 ศูนย์เคร่ืองจักรกล 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ขอนแก่น

498,900.00 495,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 15/03/2562 90

716 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านหนองสองห้อง 
หมู่ที่ 1 ตําบลนางาม - 

บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 

ตําบลคําแคน อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 29/12/2561 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
717 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2
 - บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่
 13 ตําบลนางาม - 

ตําบลนาข่า อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 
168/2562

29/12/2561 90

718 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากทางหลวงชนบท 

2013 เข้าสู่พื้นที่
การเกษตรบ้านโคกสูง
เหนือ หมู่ที่ 13 ตําบลนา
งาม อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 29/12/2561 90

719 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร บ้านนา
งาม หมู่ที่ 12 ตําบลนา
งาม - ทางหลวงชนบท
หมายเลข 2013 อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 19/01/2562 90

720 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 
12 - บ้านเขวา หมู่ที่ 9 

ตําบลกุดเค้า - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 229 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 11/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
721 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1
 - บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตําบล
โพนเพ็กเช่ือมเขตตําบล
สวนหม่อน อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 485,000.00 หจก.เคียงโยธา 02/02/2562 90

722 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 - 

บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 

ตําบลโพนเพ็ก เช่ือมเขต
ตําบลคําแคน อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 485,000.00 หจก.เคียงโยธา 19/01/2562 90

723 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 -

 ฝายมะรึกคึกคัก ตําบล
โพนเพ็ก - เช่ือมเขต
ตําบลท่าศาลา อําเภ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 16/01/2562 90

724 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านหนองหญ้าปล้อง
 หมู่ที่ 9 - อ่างเก็บน้ําคํา
บอน ตําบลโพนเพ็ก - 

ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 485,000.00 หจก.เคียงโยธา 05/01/2562 90

725 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7
 - โสกดินแดง ตําบลโพน
เพ็ก - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2062 อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 485,000.00 หจก.เคียงโยธา 19/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
726 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่
แหล่งเกษตร บ้านหัวห้วย
 หมู่ที่ 12 ตําบลนาข่า - 
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 

ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 480,000.00 หจก.เคียงโยธา 22/02/2562 90

727 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลุกรัง สาย
จากบ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 

ตําบลกุดเค้า - บ้านหัว
ฝาย หมู่ที่ 4 ตําบลนาข่า 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 480,000.00 หจก.เคียงโยธา 22/02/2562 90

728 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่
แหล่งเกษตร บ้านนาข่า 
หมู่ที่ 13 ตําบลนาข่า 
เช่ือมทางหลวงชนบทสาย
 3010 อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 19/01/2562 90

729 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านหนองขาม หมู่ที่ 
11 - บ้านหลุบคา หมู่ที่ 6
 ตําบลกุดเค้า อําเภอ
มัญจาคีรี - เขตอําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 480,000.00 หจก.เคียงโยธา 22/02/2562 90

730 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านขุมดิน หมู่ที่ 4 

ตําบลกุดเค้า - เช่ือมกับ
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2062 อําเภอ
มัญจาคีรี - เขตอําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 19/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
731 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านห้วยหินเก้ิง หมู่ที่
 11 ตําบลโพนเพ็ก - 

บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 

ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 16/01/2562 90

732 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลุกรัง สาย
จากบ้านหนองไห หมู่ที่ 1
 ตําบลหนองแปน - บ้าน
ห้วยหินเก้ิง หมู่ที่ 11 

ตําบลโพนเพ็ก อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 11/01/2562 90

733 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลุกรัง สาย
จากบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1
 ตําบลโพนเพ็ก - เขต
บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 

ตําบลนาข่า อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 19/01/2562 90

734 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2
 ตําบลโพนเพ็ก - บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 10 

ตําบลคําแคน อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 19/01/2562 90

735 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองไห หมู่ที่ 1 ตําบล
หนองแปน อําเภอมัญจา
คีรี - อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 13/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
736 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ดงเค็ง หมู่ที่ 5 ตําบลท่า
ศาลา - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2062 อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 04/01/2562 90

737 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 

ตําบลหนองแปน อําเภอ
มัญจาคีรี - อําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 19/01/2562 90

738 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ
เคพซีล สายบ้านเหล่าคํา
เจริญ หมู่ที่ 11 -  บ้าน
หนองเรือ หมู่ที่ 10 

ตําบลหนองเรือ เช่ือม
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12  (ถนนม
ลิวรรณ) ตําบลบ้านเม็ง 
อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น

497,000.00 494,000.00 หจก.ทวีทรัพย์ 

908/2562

22/06/2562 90

739 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ
เคพซีล บ้านศาลาทอง 
หมู่ที่ 12 - บ้านฟ้าเหล่ือม
 หมู่ที่ 6 ตําบลหนองเรือ 

เช่ือมทางหลวงชนบท ขก
 2079  ตําบลบ้านกง 
อําเภอหนองเรือ จงัหวัด
ขอนแก่น

490,000.00 487,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 22/06/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
740 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

สายบ้านหนองบัวลอง 
หมู่ที่ 8 ตําบลดอนดู่ 

อําเภอหนองสองห้อง - 
บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 

ตําบลสระแก้ว อําเภอ
เปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

1,000,000.00 706,000.00 บจก.อุดรวิภาดา 31/08/2562 120

741 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)

 บ้านเกษตรก้าวหน้า หมู่
ที่ 22 ตําบลท่าพระ ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2

 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 21/08/2562 90

742 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 
8,12,17,21 ตําบลท่าพระ
 อําเภอเมือง - อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 490,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

31/07/2562 90

743 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
สวนมอญ หมู่ที่ 3 - บ้าน
หนองโข่ย หมู่ที่ 2 ตําบล
ท่าพระ - ตําบลดอนหัน 

อําเภอเมือง จงัหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 490,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

01/08/2562 90

744 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 
8,12,17,21 ตําบลท่าพระ
 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 208 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

31/07/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
745 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอนแดง
 หมู่ที่ 2 ตําบลดอนหัน - 

ตําบลพระลับ อําเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ดลพิทักษ์
ก่อสร้าง

26/03/2562 90

746 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกน้อย 

หมู่ที่ 4,14 ตําบลพระลับ
 - เขตตําบลดอนหัน 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

747 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตําบล
บ้านใหม่ - ตําบลดงลาน 

อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ชญาภา 
อินเตอร์กรุ๊ป

20/12/2561 90

748 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 

ตําบลบ้านใหม่ - ตําบล
ดงลาน อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ชญาภา 
อินเตอร์กรุ๊ป

20/12/2561 90

749 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
คลองเจริญ หมู่ที่ 6 

ตําบลบ้านใหม่ - ตําบล
ดงลาน อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 495,000.00 หจก.ชญาภา 
อินเตอร์กรุ๊ป

22/12/2561 90

750 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โนนสูง หมู่ที่ 6 ตําบลภู
ห่าน - ตําบลบ้านใหม่  

อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ชญาภา 
อินเตอร์กรุ๊ป

20/12/2561 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
751 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง 
บ้านกุดเพียขอม หมู่ที่ 1 

ตําบลกุดเพียขอม - ตําบล
โนนพะยอม อําเภอชนบท
 จังหวัดขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

752 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โสกจานนาดี หมู่ที่ 4 

ตําบลบ้านใหม่ - ตําบลภู
ห่าน อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 474,000.00 หจก.ชญาภา 
อินเตอร์กรุ๊ป

06/02/2562 90

753 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ตาด หมู่ที่ 5  ตําบลซํา
ยาง - ตําบลภูห่าน 

อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 474,000.00 หจก.ชญาภา 
อินเตอร์กรุ๊ป

01/02/2562 90

754 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตําบล
บ้านใหม่ - ตําบลหนอง
แดง อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ชญาภา 
อินเตอร์กรุ๊ป

22/12/2561 90

755 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
อ่างทอง หมู่ที่ 1 ตําบลดง
ลาน - ตําบลบ้านใหม่ 

อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ชญาภา 
อินเตอร์กรุ๊ป  

125/2562

20/12/2561 90

756 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
นาอุดม หมู่ที่ 4 ตําบลดง
ลาน - ตําบลบ้านใหม่ 

อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 474,000.00 หจก.ชญาภา 
อินเตอร์กรุ๊ป

01/02/2562 90

757 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โคกจั๊กจั่น หมู่ที่ 5 ตําบล
หนองแดง - ตําบลบ้าน 

ใหม่ อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 495,000.00 หจก.ชญาภา 
อินเตอร์กรุ๊ป

22/12/2561 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
758 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร  สายบ้านท่า
สวรรค์ หมู่ที่ 7 ตําบล
ท่าศา ลา - ตําบลโพนเพ็ก
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.โชครุ่งเรือง
ก่อสร้าง

06/02/2562 90

759 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านกุด
ขอนแก่น หมู่ที่ 9  ตําบล
คําแคน - ตําบลโพนเพ็ก 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.โชครุ่งเรือง
ก่อสร้าง

23/01/2562 90

760 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายชุมชน
หนองคะเน เทศบาลเมือง
ชุมแพ - ตําบลหนองไผ่ 

อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ผาเก้ิงการ
ก่อสร้าง

06/03/2562 90

761 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 7  ตําบล
หนองไผ่ - ตําบลไชยสอ  

อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ผาเก้ิงการ
ก่อสร้าง

15/03/2562 90

762 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านไชย
สอ หมู่ที่ 2 ตําบลไชยสอ -

 ถนนมะลิวัลย์ อําเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ผาเก้ิงการ
ก่อสร้าง  574/2562

14/03/2562 90

763 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองผือ หมู่ที่ 7 ตําบล
นาเพียง - ตําบลโนนอุดม
 อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ผาเก้ิงการ
ก่อสร้าง

01/05/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
764 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านอาจ
สามารถ หมู่ที่ 8 ตําบลนา
เพียง - ตําบลโนนอุดม 

อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

765 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านอ่างศิลา 
หมู่ที่ 6 ตําบลสงเปือย - 

บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 

ตําบลหนองกุงธนสาร 
อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 11/05/2562 90

766 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองหว้า หมู่ที่ 6 ตําบล
หนองเสาเล้า - เทศบาล
โคกสูงสัมพันธ์ อําเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ผาเก้ิงการ
ก่อสร้าง

04/05/2562 90

767 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากทาง
หลวงหนองแกถึงบ้านสง
เปือย หมู่ที่ 1 (ข้าง
โรงเรียนบ้านสงเปือย) 

ตําบลสงเปือย อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 471,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 14/08/2562 90

768 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกม่วง 
หมู่ที่ 7 ตําบลขัวเรียง - 
ตําบลหนองเสาเล้า 
อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ผาเก้ิงการ
ก่อสร้าง

01/05/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
769 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากทาง
หลวง 4021 ตําบลบ้าน
เรือ - บ้านนาเพียง หมู่ที่ 
6 ตําบลหนองกุงธนสาร 
อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

480,000.00 471,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 

 1140/2562

14/08/2562 90

770 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนหินคลุก 

สายบ้านสว่างหนองแก 

หมู่ที่ 5 - บ้านโคกม่วง 
หมู่ที่ 6 ตําบลขัวเรียง 
อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ผาเก้ิงการ
ก่อสร้าง

22/06/2562 90

771 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
สวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 

ตําบลบ้านใหม่ - ตําบล
หนองแดง อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 474,000.00 หจก.ชญาภา 
อินเตอร์กรุ๊ป

01/02/2562 90

772 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 

ตําบลซํายาง - ตําบลภู
ห่าน อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น(ช่วงที่ 2)

498,000.00 472,000.00 หจก.ชญาภา 
อินเตอร์กรุ๊ป

06/02/2562 90

773 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
คลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 

ตําบลบ้านใหม่ - ตําบล
หนองแดง อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น(ช่วงที่ 2)

499,000.00 496,000.00 หจก.ชญาภา 
อินเตอร์กรุ๊ป

20/12/2561 90

774 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 ตําบล
หนองแดง - ตําบลบ้าน
ใหม่ อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 473,000.00 หจก.ชญาภา 
อินเตอร์กรุ๊ป

31/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
775 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทางหลวง
 4021 ตําบลสงเปือย - 

บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 

ตําบลหนองกุงธนสาร 
อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 11/05/2562 90

776 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองนาคํา หมู่ที่ 8  

ตําบลเมืองเก่าพัฒนา 
อําเภอเวียงเก่า - บ้านบุ่ง
มะไฟ หมู่ที่ 5 ตําบลภู
เวียง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 474,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 

 1107/2562

03/08/2562 90

777 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ ขก ถ 

10029 สายบ้านหนอง
กระแหล่ง ตําบลหนองกุง
เซิน - แยกบ้านโคกไม้งาม
 ตําบลหนองกุงธนสาร 
อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 473,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 21/08/2562 90

778 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
จากทางหลวง 4021 

ตําบลสงเปือย - บ้านโนน
สวรรค์  หมู่ที่ 5 ตําบล
หนองกุงธนสาร อาํเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 482,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 21/08/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
779 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทางหลวง
 4021 ตําบลสงเปือย - 

บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 

ตําบลหนองกุงธนสาร 
อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 27/03/2562 90

780 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้าน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตําบล
ดินดํา อําเภอภูเวียง - 
เทศบาลตําบลขนวน 

ตําบลขนวน อําเภอ
หนองนาคํา จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 03/05/2562 90

781 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โคกสง่า หมู่ที่ 4 ตําบล
บ้านเรือ - บ้านหนองทุ่ม 

หมู่ที่ 2 ตําบลดินดํา 
อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

481,000.00 472,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 14/08/2562 90

782 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 3 ตําบล
บ้านเรือ - บ้านโคกพัฒนา
 หมู่ที่ 2 ตําบลภูเวียง 
อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 27/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
783 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ  จากบ้าน
โคกสง่า หมู่ที่ 4 ตําบล
บ้านเรือ อําเภอภูเวียง - 
บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 

ตําบลขนวน อําเภอ
หนองนาคํา จังหวัด
ขอนแก่น

483,000.00 480,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 21/08/2562 90

784 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทางหลวง
 4021 ตําบลสงเปือย -  

บ้านค้อ หมู่ที่ 12 ตําบล
กุดขอนแก่น อําเภอภูเวียง
 จงัหวัดขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 28/05/2562 90

785 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทางหลวง
 4021 ตําบลสงเปือย -  

บ้านหนองโพน หมู่ที่ 4 

ตําบลกุดขอน แก่น 

อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 

  616/2562

27/03/2562 90

786 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากทาง
หลวง 4021 ตําบลสง
เปือย -  บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่
 3 ตําบลกุดขอนแก่น 

อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

480,000.00 471,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 02/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
787 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายจาก
บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 

ตําบลกุดขอนแก่น - บ้าน
หนองกะแหล่ง หมู่ที่ 5 

ตําบลหนองกุงเซิน 

อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

483,000.00 474,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 19/02/2562 90

788 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้าน
หนองโพนน้อย หมู่ที่ 7 

ตําบลกุดขอนแก่น - บ้าน
หนองกุงธนสาร หมู่ที่ 2 

ตําบลหนองกุงธนสาร 
อําเภอภูเวยีง จังหวัด
ขอนแก่น

483,000.00 474,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 01/03/2562 90

789 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ  สายจาก
บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6
 ตําบลกุดขอนแก่น 

อําเภอภูเวียง - บ้านหนอง
เม็ก ตําบลบ้านกง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 471,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 02/02/2562 90

790 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโป่งแดง 
หมู่ที่ 10 ตําบลกุด
ขอนแก่น - ตําบลหนอง
กุงธนสาร อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 27/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
791 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาชุมแสง
 หมู่ที่ 1 ตําบลนาชุมแสง
 - ตําบลสงเปือย อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

(เส้นทางไปบ่อปฏิกูล)

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์ 

615/2562

27/03/2562 90

792 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย 

หมู่ที่ 5 ตําบลนาชุมแสง 
อําเภอภูเวียง - บ้านหนอง
เสาเล้า อําเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 22/06/2562 90

793 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากทาง
หลวง 4021 ตําบลบ้าน
เรือ - บ้านเทพรักษา หมู่ที่
 13 ตําบลหนองกุงธนสาร
 อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 473,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 14/08/2562 90

794 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากบ้านนา
ดี หมู่ที่ 13 ตําบลกุดธาตุ
 - ตําบลบ้านโคก อําเภอ
หนองนาคํา จังหวัด
ขอนแก่น

368,000.00 361,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 18/09/2562 90

795 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้านหนอง
แก หมู่ที่ 4 ตําบลโนน
สะอาด อําเภอหนองเรือ -

 บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 

ตําบลนาชุมแสง อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

481,000.00 472,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 02/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
796 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ จากทาง
หลวง 2038 ตําบลภูเวียง
 -  บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่
 8 (เส้นหน้าร้านข้าวปุ้น) 

ตําบลบ้านเรือ อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 468,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 27/08/2562 90

797 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทางหลวง
 2038 - บ้านอ่างศิลา 
หมู่ที่ 6 ตําบลสงเปือย 

อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 27/03/2562 90

798 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง 
หมู่ที่ 3 ตําบลศิลา - 
ตําบลบ้านค้อ อําเภอเมือง
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 บจก.เคแพคคอน
สตรัคช่ัน

26/04/2562 60

799 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโคก
กุง หมู่ที่ 11 ตําบลหนอง
แวงโสกพระ อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น - ตําบล
วังไม้แดง อําเภอประทาย
 จังหวัดนครราชสีมา

499,000.00 494,000.00 หจก.มิตรซําสูงคอน
สตรัคช่ัน

02/03/2562 90

800 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านศรี
กระดานพล หมู่ที่ 1 

ตําบลลอมคอม - ตําบล
เพ็กใหญ่ อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 494,000.00 หจก.มิตรซําสูงคอน
สตรัคช่ัน

02/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
801 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านยา
นาง หมู่ที่ 2 ตําบลเพ็ก
ใหญ่ - บ้านหนองดู่ หมู่ที่
 9 ตําบลลอมคอม 

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 494,000.00 หจก.โชคมหาลาภ 14/12/2561 90

802 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 7 ตําบลเพ็ก
ใหญ่ - ตําบลหัวทุ่ง 
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.โชคมหาลาภ 14/12/2561 90

803 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก สายบ้าน
สระแก้ว หมู่ที่ 8 ตําบล
เก่างิ้ว - บ้านหนองตานา
 หมู่ที่ 4 ตําบลหนองแวง
นางเบ้า อําเภอพล  

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 494,000.00 หจก.มิตรซําสูงคอน
สตรัคช่ัน  505/2562

02/03/2562 90

804 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองแวงนาเบ้าพัฒนา 
หมู่ที่ 12 ตําบลหนองแวง
นาเบ้า - ตําบลหัวทุ่ง 
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 491,000.00 หจก.มิตรซําสูงคอน
สตรัคช่ัน

02/03/2562 90

805 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโจด
หนองแก หมู่ที่ 1 ตําบล
โจดหนองแก อําเภอพล -

 ตําบลบ้านหัน อําเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 494,000.00 หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 28/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
806 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองฉันเพล หมู่ที่ 6 

ตําบลหัวทุ่ง - บ้าน
สระแก้ว หมู่ที่ 8 ตําบล
เก่างิ้ว อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

493,000.00 488,000.00 หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด 28/02/2562 90

807 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านละว้า หมู่ที่ 10 ตําบล
เมืองเพีย - บ้านเป้า หมู่ที่
 3 ตําบลบ้านไผ่ อําเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 10/01/2562 90

808 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านธาตุ หมู่ที่ 5 ตําบล
บ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ - 

บ้านหนองหังช้าง หมู่ที่ 8
 ตําบลโคกสําราญ 

อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 10/01/2562 90

809 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 

ตําบลหัวหนอง - บ้านดู่
ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตําบลเมือง
เพีย อําเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 10/01/2562 90

810 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

2322 (ตอนกระนวน - 

ท่าคันโท) - บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตําบล
ห้วยยาง อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 บจก.ชัยศิริคอนกรีต 01/06/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
811 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านฝายตาสวน หมู่ที่ 8 

ตําบลวังสวาบ - บ้านซํา
เปิบ หมู่ที่ 6 ตําบลนาฝาย
 อําเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น

475,000.00 469,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

11/04/2562 90

812 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 

ตําบลห้วยม่วง - บ้าน
ห้วยถ้ําเต่า หมู่ที่ 8 ตําบล
ภูผาม่าน อําเภอภผูาม่าน
 จังหวัดขอนแก่น

325,000.00 321,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข

11/04/2562 90

813 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ(เคฟซีล) 

บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 

ตําบลบ้านโต้น - บ้าน
พระบุ หมู่ที่ 1 ตําบลพระ
บุ อําเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 491,000.00 หจก.สามบีก่อสร้าง
(บีบีบี)

27/02/2562 90

814 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ดงเด่า หมู่ที่ 4 ตําบลบ้าน
โต้น อําเภอพระยืน - บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 

ตําบลโนนสมบูรณ์ 

อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

20/04/2562 90

815 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 

ตําบลสระแก้ว อําเภอ
เปือยน้อย - บ้านหนอง
ไผ่น้อย ตําบลดอนดู่ 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

400,000.00 386,000.00 หจก.อภิชาติบ้านไผ่ 19/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
816 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านสระแก้ว หมู่ที่1 

ตําบลสระแก้ว อําเภอ
เปือยน้อย - บ้านหนอง
บัวลอง ตําบลดอนดู่ 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

400,000.00 394,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 05/04/2562 90

817 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 

ตําบลวังม่วง อําเภอเปือย
น้อย  - ทางหลวงชนบท 

ขก 4038  จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 หจก.อ.อภิชาติบ้านไผ่ 05/04/2562 90

818 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ
เคพซีล สายบ้านฝาง หมู่ที่
 12 ตําบลบ้านฝาง 
อําเภอบ้านฝาง ? บ้าน
ม่วงโป้ หมู่ที่ 4  ตําบลสา
วะถี อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 495,000.00 หจก.วชิรกําพล
ก่อสร้าง

09/02/2562 90

819 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
เหมือดแอ่ หมู่ที่ 7,16 

ตําบลบ้านเม็ง - ท่าศาลา
 หมู่ที่ 8 ตําบลหนองเรือ 

อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น

495,000.00 492,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 22/06/2562 90

820 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านนา
หว้า หมู่ที่ 3,4 ตําบลโนน
ทัน - เช่ือมทางหลวง
หมายเลข 12 ตําบลกุด
กว้าง อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 494,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 22/06/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
821 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้านคอกคี 
หมู่ที่ 10 ตําบลบัวใหญ่ 
อําเภอน้ําพอง - ตําบล
ห้วยโจด อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

492,000.00 485,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 19/02/2562 90

822 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายแยก
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 - 

แยกนกกระยางขาว 
ตําบลบ้านผือ - แยกทาง
หลวงชนบท ขก 2079 

ตําบลบ้านกง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 492,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 22/06/2562 90

823 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาแพง 
หมู่ที่ 3 - บ้านนาตาด หมู่
ที่ 6 ตําบลเขาน้อย 

อําเภอเวียงเก่า - ตําบลใน
เมือง จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 11/05/2562 90

824 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนองบัว
เย็น หมู่ที่ 11,16 ตําบล
นาข่า - บ้านหนองสอง
ห้อง หมู่ที่ 1,14 ตําบลนา
งาม อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 19/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
825 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านคําคันโซ่
 หมู่ที่ 6 ตําบลคําแคน - 

บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 
1,14 ตําบลนางาม 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 481,000.00 หจก.เคียงโยธา 13/03/2562 90

826 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
สองห้อง หมู่ที่ 1,14 

ตําบลนางาม - ทางหลวง
หมายเลข 2013 อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

364,000.00 355,000.00 หจก.เคียงโยธา 19/01/2562 90

827 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 
10 ตําบลกุดเค้า - บ้าน
หนองไม้ตาย หมู่ที่ 6 

ตําบลนาข่า อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 480,000.00 หจก.เคียงโยธา 27/02/2562 90

828 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราเคพซีล สายบ้านชาด
 หมู่ที่ 10 ตําบลโนนธาตุ -

 บ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 

ตําบลหนองเม็ก อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

1,810,000.00 1,810,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

829 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต สาย
ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 

1-0078 สายบ้านเปือย
น้อย - บ้านหนองบัวรอง 
อําเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

1,092,000.00 746,000.00 บจก.อุดรวิภาดา 24/09/2562 120



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
830 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ บน
ถนนสาย ขก ถ 10047 -

 บ้านป่าเปือย หมูที่ 1 

ตําบลโนนสมบูรณ์ - บ้าน
นาง้อง หมู่ที่ 2 ตําบลนา
งิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 478,000.00 ร้านดีดีเทคโซล่า
เชลล์แอนด์อิเลคทริก

07/09/2562 90

831 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 

ตําบลโนนสมบูรณ์ - บ้าน
ดงเย็น หมู่ที่ 5 ตําบลนา
งิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 478,000.00 ร้านดีดีเทคโซล่า
เชลล์แอนด์อิเลคทริก

07/09/2562 90

832 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
โนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตําบล
โนนสมบูรณ์ อําเภอเขา
สวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น - ตําบลหนอง
กุงศรี อําเภอโนนสะอาด 

จังหวัดอุดรธานี

480,000.00 478,000.00 ร้านดีดีเทคโซล่า
เชลล์แอนด์อิเลคทริก

07/09/2562 90

833 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ บน
ถนนสาย ขก ถ 10047 -

 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 

ตําบลโนนสมบูรณ์ - บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 

ตําบลนางิ้ว อําเภอเขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 478,000.00 ร้านดีดีเทคโซล่า
เชลล์แอนด์อิเลคทริก

07/09/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
834 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ บน
ถนนสาย ขก ถ 10047 -

 บ้านเทพอํานวย หมู่ที่ 9 

ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น

480,000.00 478,000.00 ร้านดีดีเทคโซล่า
เชลล์แอนด์อิเลคทริก

07/09/2562 90

835 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ บน
ถนนสาย ขก ถ 10047 -

 บ้านวังน้ําทิพย์ หมู่ที่ 10

 ตําบลโนนสมบูรณ์ 

อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 478,000.00 ร้านดีดีเทคโซล่า
เชลล์แอนด์อิเลคทริก

07/09/2562 90

836 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
หัวฝาย หมู่ที่ 5 ตําบล
โนนสมบูรณ์ - บ้านดงเย็น
 หมู่ที่ 5 ตําบลนางิ้ว 
อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 478,000.00 ร้านพีแอลเอสก่อสร้าง 07/09/2562 90

837 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
ทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 ตําบล
โนนสมบูรณ์ อําเภอเขา
สวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น - ตําบลกุด
หมากไฟ อําเภอหนองวัว
ซอ จังหวัดอุดรธานี

480,000.00 478,000.00 ร้านพีแอลเอสก่อสร้าง 07/09/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
838 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
โนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตําบล
โนนสมบูรณ์ อําเภอเขา
สวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น - ตําบลกุด
หมากไฟ อําเภอหนองวัว
ซอ จังหวัดอุดรธานี

480,000.00 478,000.00 ร้านพีแอลเอสก่อสร้าง 07/09/2562 90

839 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนองบัว
 หมู่ที่ 8 ตําบลนางาม - 

เช่ือมสายบ้านหินแตก - 

บ้านโสกน้ําขุ่น อําเภอ
มัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 16/01/2562 90

840 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร จากทางหลวง
หมายเลข 2284 - บ้าน
ดอนแก่นเท่า หมู่ที่ 6 - 

บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 

ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 16/01/2562 90

841 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนองบัว
 หมู่ที่ 8 - บ้านโนนงาม 

หมู่ที่ 2 ตําบลนางาม - 

ทางหลวงหมายเลข 2248

 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 16/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
842 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านดอนแก่น
เท่า หมู่ที่ 6 ตําบลนางาม
 อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 19/01/2562 90

843 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนองบัว 
(โสกหมาดหม้อ) หมู่ที่ 8 

ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี - อําเภอโคก
โพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 16/01/2562 90

844 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโสกน้ําขุ่น
 หมู่ที่ 11 - บ้านหินแตก 

หมู่ที่ 7 ตําบลนางาม 

อําเภอมัญจาคีรี - อําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 19/01/2562 90

845 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
ก้านเหลือง หมู่ที่ 2 

ตําบลนาข่า อําเภอมัญจา
คีรี - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1
 ตําบลนาแพง อําเภอโคก
โพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 19/01/2562 90

846 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโนนพัน
ชาติ หมู่ที่ 8,17 ตําบลนา
ข่า - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9
 ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 481,000.00 หจก.เคียงโยธา 19/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
847 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
สองห้อง หมู่ที่ 1 ตําบล
นางาม - บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8
 ตําบลคําแคน อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 19/01/2562 90

848 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองสองห้อง (ทช. 

5012) หมู่ที่ 7 ตําบลเขา
สวนกวาง - ตําบลดง
เมืองแอม อําเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 481,000.00 บจก.ขุนพลก่อสร้าง
แอนด์เชอร์วิส

19/07/2562 90

849 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 1 ตําบล
นางิ้ว  - บ้านแสงสว่าง 
หมู่ที่ 4 ตําบลนางิ้ว 
อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 481,000.00 บจก.ขุนพลก่อสร้าง
แอนด์เชอร์วิส

08/11/2562 90

850 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 

ตําบลนางิ้ว อําเภอเขา
สวนกวาง - ตําบลศรีสุข
สําราญ อําเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 481,000.00 บจก.ขุนพลก่อสร้าง
แอนด์เชอร์วิส

08/11/2562 90

851 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองแวงประชา 
หมู่ที่ 13 ตําบลดงเมือง
แอม อําเภอเขาสวนกวาง
 - บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 

ตําบลศรีสุขสําราญ 

อําเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 481,000.00 บจก.ขุนพลก่อสร้าง
แอนด์เชอร์วิส

04/12/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
852 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 ตําบล
ดงเมืองแอม อําเภอเขา
สวนกวาง - ตําบลศรีสุข
สําราญ อําเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 481,000.00 บจก.ขุนพลก่อสร้าง
แอนด์เชอร์วิส

08/11/2562 90

853 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 

เทศบาลตําบลโนน
สมบูรณ์ อําเภอเขาสวน
กวาง - ตําบลกุดหมากไฟ
 อําเภอหนองวัวซอ 

จังหวัดอุดรธานี

499,000.00 481,000.00 บจก.ขุนพลก่อสร้าง
แอนด์เชอร์วิส

16/11/2562 90

854 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 4 

ตําบลเขาสวนกวาง - 
ทางหลวงหมายเลข 4049

 อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น

409,000.00 393,500.00 บจก.ขุนพลก่อสร้าง
แอนด์เชอร์วิส

20/07/2562 90

855 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 

เทศบาลตําบลเขาสวน
กวาง - บ้านทางพาด 

ตําบลเขาสวนกวาง 
อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 481,000.00 บจก.ขุนพลก่อสร้าง
แอนด์เชอร์วิส

16/07/2562 90

856 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
เขตเทศบาลตําบลเขา
สวนกวาง - บ้านนาค้อ 

หมู่ที่ 6 ตําบลเขาสวน
กวาง อําเภอเขาสวนกวาง
 จังหวัดขอนแก่น

303,000.00 292,000.00 บจก.ขุนพลก่อสร้าง
แอนด์เชอร์วิส

16/07/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
857 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต (AC) 

สาย ขก ถ 10036 บ้าน
แฮด - บ้านโคกก่อง อ.

บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 15/06/2562 90

858 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) บ้านเลิง หมู่ที่ 8 

ตําบลโคกสี - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2183 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 04/12/2561 90

859 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(AC) สาย ขก ถ 10009 

สายบ้านหนองแก - นา
ชุมแสง อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 466,000.00 หจก.ที.วี.พี.การโยธา 03/04/2562 90

860 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โนน หมู่ที่ 1 ตําบลบ้าน
โนน - ตําบลคูคํา อําเภอ
ซําสูง จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 479,000.00 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ 01/03/2562 90

861 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านหนองไผ่น้อย 

หมู่ที่ 4 - บ้านโนนท่อน 

หมู่ที่ 3 ตําบลดอนดู่ 

อําเภอหนองสองห้อง - 
เขตอําเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 26/06/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
862 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากบ้านโนนสะอาด หมู่ที่
 6 ตําบลดอนดู่ - บ้าน
หนองกุงใหม่ หมู่ที่ 10 

ตําบลคึมชาด อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 491,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 15/06/2562 90

863 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราเคพซีล สายบ้าน
เปาะ หมู่ที่ 12 ตําบล
หนองสองห้อง - ตําบลดง
เค็ง อําเภอหนองสองห้อง
 จังหวัดขอนแก่น

1,098,000.00 729,000.00 บจก.อําพนวิศวกรรม 10/09/2562 120

864 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
หนองกอย หมู่ที่ 3 ตําบล
แดงใหญ่ - บ้านโนนเรือง
 หมู่ที่ 18 ตําบลบ้านค้อ 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

865 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
เนินทอง หมู่ที่ 15 ตําบล
บ้านค้อ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
866 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

230 - บ้านดอนดู่เมือง
ใหม่ หมู่ที่ 15 ตําบลพระ
ลับ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

867 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

230 - บ้านหนองไฮ หมู่ที่
 8 ตําบลพระลับ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

868 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
โนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตําบล
ดอนหัน - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 208 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

869 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
หลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 

ตําบลดอนหัน - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

208 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
870 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
ดอนแดง หมู่ที่ 2 ตําบล
ดอนหัน - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 208 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

871 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
ดอนหัน หมู่ที่ 1 ตําบล
ดอนหัน - บ้านหนองโข่ย
 หมู่ที่ 2,19 ตําบลท่าพระ
 อําเภอเมือง จัหวัด
ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

872 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
หนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13

 - บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 

ตําบลดอนหัน - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

208 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

873 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
สว่างมรรคา หมู่ที่ 8 

ตําบลดอนหัน - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

208 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
874 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
หนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตําบล
โนนสมบูรณ์ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 

อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

875 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 

ตําบลโนนสมบูรณ์ - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2

 อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

876 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
หนองกระหนวน หมู่ที่ 4 

ตําบลโนนสมบูรณ์ - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2

 อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

877 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
โนนทัน หมู่ที่ 8 ตําบล
โนนสมบูรณ์ - บ้านวังหว้า
 หมู่ที่ 8,11 ตําบลบ้าน
แฮด อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
878 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
พรมนิมิต หมู่ที่ 4 ตําบล
โคกสี - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

879 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
เลิง หมู่ที่ 8 ตําบลโคกสี -

 ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

(ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

880 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
โคกแปะ หมู่ที่ 12 ตําบล
โคกสี - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

881 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

230 - บ้านโนนเรือง หมู่ที่
 6,18 ตําบลบ้านค้อ 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

882 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
ดอนดู่ หมู่ที่ 3,11 ตําบล
บึงเนียม ถึงทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
883 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
ดงพอง หมู่ที่ 10 ตําบล
ศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

(ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

884 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
ฮ่องเด่ือ หมู่ที่ 9 ตําบลบึง
เนียม - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

885 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้าน
โคกน้อย หมู่ที่ 4 ตําบล
พระลับ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 230 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

886 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต วัดป่า
ศรีบูรพา บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 17 ตําบลพระลับ - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
887 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบึงเรือ
ใหญ่ หมู่ที่ 10 - บ้านโคก
สี หมู่ที่ 1 ตําบลโคกสี - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

888 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบึงฉิม 

หมู่ที่ 4 ตําบลบึงเนียม - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 209 (ขอนแก่น
 - เชียงยืน) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

889 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกท่า 
หมู่ที่ 11 ตําบลหนองตูม -

 ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

890 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอนยาง 
หมู่ที่ 16 ตําบลศิลา - 
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทางเล่ียง
เมือง) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

0.00 495,000.00 บจก.เคแพคคอน
สตรัคช่ัน

07/03/2562 90

891 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองหิน
 หมู่ที่ 8 ตําบลศิลา - 
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทางเล่ียง
เมือง) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
892 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านท่าแก 

หมู่ที่ 6 ตําบลศิลา - 
ตําบลโคกสี อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

893 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
คําแก่นคูณ หมู่ที่ 12 

ตําบลม่วงหวาน - ตําบล
กุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

894 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โคกสง่า หมู่ที่ 6 ตําบล
ทรายมูล - ตําบลบัวใหญ่ 
อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

895 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หัวบึง หมู่ที่ 9 ตําบล
ทรายมูล - ตําบลพังทุย 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

498,000.00 491,000.00 หจก.ส.พัฒนวิศวการ
โยธา 877/2562

16/06/2562 90

896 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองแซง หมู่ที่ 3 ตําบล
วังชัย - ตําบลท่ากระเสริม
 อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

897 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
วังชัย หมู่ที่ 6 ตําบลวังชัย
 - บ้านนายม หมู่ที่ 2 

ตําบลหนองกุง อําเภอน้ํา
พอง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
898 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านโสกรัง หมู่ที่ 
3 ตําบลศรีสุข - บ้านวัง
ขอนยม หมู่ที่ 10 ตําบล
นาจาน อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

899 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านผาสุก หมู่ที่ 11 

ตําบลบริบูรณ์ - บ้านซํา
จําปา หมู่ที่ 2 ตําบลดง
ลาน อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

900 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 15 

ตําบลศรีสุข - บ้านวัง
ขอนยม หมู่ที่ 10 ตําบล
นาจาน อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

901 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
เบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ตําบล
บ้านใหม่ - เขตตําบลศรี
สุข อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

902 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลุกรัง บ้าน
เบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ตําบล
บ้านใหม่ - เขตตําบลวัง
เพิ่ม อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

903 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 

ตําบลบ้านใหม่ - เขต
ตําบลดงลาน อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
904 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตําบล
บ้านใหม่ - ถนนลาดยาง
สายบ้าน สันติสุข - บ้าน
ศรีอุบล อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

905 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โสกจานนาดี หมู่ที่ 4 

ตําบลบ้านใหม่ - เขต
ตําบลภูห่าน อําเภอสีชมพู
 จังหวดัขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

906 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
เบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ตําบล
บ้านใหม่ - เขตตําบล
หนองแดง อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

500,000.00 497,000.00 หจก.ชญาภา
อินเตอร์กรุ๊ป 

850/2562

17/06/2562 90

907 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ศรีอุบล หมู่ที่ 5 ตําบล
บ้านใหม่ - เขตตําบล
หนองแดง อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

908 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โคกม่วง หมู่ที่ 10 ตําบล
ศรีสุข - เขตตําบลบ้าน
ใหม่ อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

909 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
สวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 

ตําบลบ้านใหม่ - เขต
ตําบลภูห่าน อําเภอสีชมพู
 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
910 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 

ตําบลบ้านใหม่ - เขต
ตําบลวังเพิ่ม อําเภอสีชมพู
 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

911 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
 อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

912 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านสระ
บัว หมู่ที่ 1 ตําบลเพ็ก
ใหญ่ - บ้านศรีรุ่งเรือง 
หมู่ที่ 11 ตําบลลอมคอม 

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

913 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสร้าง
เอี่ยน หมู่ที่ 8 ตําบลป่าปอ
 อําเภอบ้านไผ่ - ตําบล
บ้านหัน อําเภอโนนศิลา 
จงัหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

914 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองตับเต่า หมู่ที่ 7 

ตําบลป่าปอ - ตําบลแคน
เหนือ อําเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

915 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่
 1 ตําบลโนนทัน - บ้าน
ฝาง หมู่ที่ 9 ตําบลโนน
ทอง อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
916 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่
 1 ตําบลโนนทัน - บ้าน
หินลาด หมู่ที่ 12 ตําบล
โนนทอง อําเภอหนองเรือ
 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

917 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหนองโน หมู่
ที่ 8 ตําบลบ้านเม็ง - ป่า
สงวนภูเม็งทอง อําเภอ
หนองเรือ จังหวดั
ขอนแก่น เช่ือมเขต
อําเภอบ้านแท่น จังหวัด
ชัยภูมิ

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

918 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหนองเรือ 

หมู่ที่ 10  ตําบลหนองเรือ
 - แหล่งเกษตรตําบลโนน
ทอง อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

919 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

2322 (กระนวน - ซําสูง) 
บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 
19 ตําบลหนอง โก - 

บ้านส่างทิพย์ หมู่ที่ 8 

ตําบลน้ําอ้อม อําเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
920 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนราศรี
 หมู่ที่ 18 (คุ้มเก้าบาท) - 

บ้านคําไฮ หมู่ที่ 3 ตําบล
หนองโก - บ้านทรัพย์
สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตําบล
ดูนสาด อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

921 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนราศรี
 หมู่ที่ 18 (คุ้มเก้าบาท) - 

บ้านผักแว่น หมู่ที่ 16 

ตําบลหนองโก - บ้าน
ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 

ตําบลดูนสาด อําเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

922 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น สาย ขก
 ถ 10049 (บ้านหนองโน
 - บ้านทุ่งใหญ่) - บ้านคํา
มืด หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านฝาง
 อําเภอกระนวน จงัหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

923 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ 10  ตําบล
ห้วยโจด - บ้านเวียงแก้ว 
หมู่ที่ 2 ตําบลหนองกุง
ใหญ่ อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
924 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สายบ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 5 -  บ้าน
กุดจาน หมู่ที่ 4 ตําบลน้ํา
อ้อม -  บ้านผักหนาม 

หมู่ที่ 4 ตําบลหนองกุง 
ใหญ่ อําเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

925 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านบะแค หมู่ที่ 5 ตําบล
แวงใหญ่ - บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 3 ตําบล
คอนฉิม อําเภอหนองแวง
 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

926 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรังจาก
ทางหลวงชนบท 

หมายเลข 4008 บ้าน
หนองไห หมู่ที่ 1 ตําบล
หนองแปน - ตําบลท่า
ศาลา อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

927 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
แจ้ง หมู่ที่ 7 ตําบลหนอง
แปน - บ้านห้วยหินเก้ิง 
หมู่ที่ 11 ตําบลโพนเพ็ก 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

499,000.00 486,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

11/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
928 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองแปน หมู่ที่ 12 

ตําบลหนองแปน อําเภอ
มัญจาคีรี - บ้านชีกกค้อ 

หมู่ที่ 7 ตําบลเมืองเพีย 

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

929 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หัน หมู่ที่ 2 - บ้านหนอง
ขาม หมู่ที่ 11 ตําบลกุด
เค้า - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 229 อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

930 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง จาก
ทางหลวงหมายเลข 2062

 บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 

ตําบลสวนหม่อน - ตําบล
หนองแปน อําเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

931 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โนนเขวา หมู่ที่ 6 ตําบล
สวนหม่อน - ทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข 2062 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

932 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 11 - 

บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 

ตําบลกุดเค้า อําเภอ
มัญจาคีรี - เขตอําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
933 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
สํานักสงฆ์ซับโปงลาง 
บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 

ตําบลคําแคน อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

934 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 4 ตําบลนา
งาม - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่
ที่ 9 ตําบลนาข่า อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

935 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที่ 1 

ตําบลนางาม - ตําบลคํา
แคน อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

936 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โนนคูณ หมู่ที่ 4 ตําบลท่า
ศาลา อําเภอมัญจาคีรี ถงึ
 ตําบลพระยืน อําเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

937 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากทางหลวงหมายเลข 

2062 บ้านนาฮี หมู่ที่ 6 

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลคํา
แคน อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
938 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
นาล้อม หมู่ที่ 3 ตําบล
พระยืน อําเภอพระยืน - 

ตําบลป่ามะนาว อําเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

939 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองคู หมู่ที่ 5 ตําบล
พระยืน - ตําบลท่าศาลา 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทนุ
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

940 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ศาลาทิพย์ หมู่ที่ 13 

ตําบลพระยืน อําเภอพระ
ยืน ถึง บ้านหนองคลอง
น้อย หมู่ที่ 8 ตําบลป่า
มะนาว อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

941 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลุกรัง บ้าน
ศาลาทิพย์ หมู่ที่ 13 

ตําบลพระยืน อําเภอพระ
ยืน ถึง บ้านคําน้อย หมู่ที่
 4 ตําบลคําแคน อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

942 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 

ตําบลนาข่า - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข 4053 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
943 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนดิน บ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที่ 1 

ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
 - เขตติดต่อตําบลหนองคู
 อําเภอบ้านแท่น จังหวัด
ชัยภูมิ

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

944 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดิน บ้านโนน
แสนสุข หมู่ที่ 10 ตําบล
หนองแปน - ตําบลท่า
ศาลา อําเภอมัญจาคีรี 
จงัหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

945 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดิน บ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที่ 1 

ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
 - เขตติดต่อตําบลหนอง
สังข์ อําเภอแก้งคร้อ 

จังหวัดชัยภูมิ

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

946 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดิน บ้านคํา
แคนใต้ หมู่ที่ 1 ตําบลคํา
แคน อําเภอมัญจาคีรี - 
ตําบลพระยืน อําเภอพระ
ยืน จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

947 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนคอม
 หมู่ที่ 1 ตําบลโนนคอม -

 ตําบลภูผาม่าน อําเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

500,000.00 495,000.00 บจก.พ่อขุนสีร่มเย็น
เป็นสุข 1044/2562

13/07/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
948 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาฝาย
เหนือ หมู่ที่ 5 ตําบลนา
ฝาย ถึง ตําบลวังสวาบ 

อําเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

949 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนเตา
เหล็ก หมู่ที่ 10 ตําบลวัง
สวาบ - บ้านสองคอน 

หมู่ที่ 3 ตําบลนาฝาย 

อําเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

950 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาน้ําซํา 
หมู่ที่ 5 ตําบลภูผาม่าน ถึง
 ตําบลห้วยม่วง อําเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

951 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซําภูทอง
ใต้ หมู่ที่ 2 ตําบลภูผาม่าน
 ถึง ตําบลห้วยม่วง 
อําเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

952 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสว่างโนน
สูง หมู่ที่ 3 ตําบลภูผาม่าน
 อําเภอภูผาม่าน - ตําบล
นาหนองทุ่ม อําเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

500,000.00 495,000.00 1043/2562 12/07/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
953 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โต้น หมู่ที่ 1 ตําบลบ้าน
โต้น - บ้านพระบุ หมู่ที่ 1
 ตําบลพระบุ อําเภอพระ
ยืน จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

954 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 1 ตําบล
หนองแวง - บ้านขามป้อม
 หมู่ที่ 1 ตําบลขามป้อม 

อําเภอพระยืน จังหวดั
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

955 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองจิก หมู่ที่ 5 ตําบล
หนองแวง อําเภอพระยืน
 ถึง บ้านหว้า หมู่ที่ 2 

ตําบลบ้านหว้า อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

956 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ดงเก่า หมู่ที่ 4 ตําบลบ้าน
โต้น อําเภอพระยืน - 

บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 

ตําบลโนนสมบูรณ์ 

อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

957 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตรสายบ้าน โสกด่ัง 
หมู่ที่ 3 ตําบลโคกงาม - 

บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 

ตําบลหนองบัว อําเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
958 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โนนแดงน้อย หมู่ที่ 5 

ตําบลบ้านแท่น - ตําบล
ปอแดง อําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

959 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หัวฝาย หมู่ที่ 2 ตําบลปอ
แดง อําเภอชนบท - เขต
ตําบลหนองแวงนางเบ้า 
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

960 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
มาบตากล้า หมู่ที่ 5 

ตําบลปอแดง อําเภอ
ชนบท - เขตตําบลหนอง
ปลาหมอ อําเภอโนนศิลา
 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

961 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนดิน บ้าน
สะอาด หมู่ที่ 4 ตําบลกุด
ธาตุ - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2133 อําเภอ
หนองนาคํา จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงนิทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

962 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง 
หมู่ที่ 9 ตําบลโคกสําราญ
 ถึง ทางหลวงชนบท
หมายเลข 1309 อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
 (ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
963 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
เก่ียว หมู่ที่ 3 (ข้างวัดทาง
ทิศเหนือ) ตําบลโคก
สําราญ - ทาง หลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 

อําเภอ บ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

964 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านขามเป้ีย 

หมู่ที่ 9 (คุ้มวังอุดม) 

ตําบลบ้านแฮด - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2

 อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

965 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 

ตําบลหนองปลาหมอ - 

บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 

ตําบลโนนศิลา อําเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

966 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนหินคลุก 

บ้านดู่น้อย หมู่ที่ 7 ตําบล
โนนแดง อําเภอโนนศิลา 
ถึง เขตตําบลเมืองเพีย 

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

967 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
วังผือ หมู่ที่ 4,9 ตําบล
ขามป้อม อําเภอเปือย
น้อย - เขตตําบลป่าปอ 

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
968 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนายม 

หมู่ที่ 5 - บ้านแห้ว หมู่ที่ 
9 ตําบลบ้านโนน เช่ือม
ถนนสายบ้านหนองบัว
น้อย - บ้านกระนวน 

อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

500,000.00 497,000.00 บจก.ชัยศิริคอนกรีต 25/06/2562 90

969 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโสกขา
แก้ว หมู่ที่ 3 - บ้านซําโอง
 หมู่ที่ 6 ตําบลห้วยเตย 

อําเภอซําสูง เช่ือมถนน
สายอําเภอเชียงยืน 

อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

970 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอนเขียง
 หมู่ที่ 4 ตําบลคําแมด 

อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก่น - หนองนาไร่
เดียว ตําบลกุดดุก อําเภอ
เชียงยืน จังหวัด
มหาสารคาม

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

971 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทางหลวง
 4021 - บ้านโนนตุ่น หมู่
ที่ 3 ตําบลสงเปือย 

อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

972 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทางหลวง
ภูเวียงหนองแก - บ้าน
โคกไร่ หมู่ที่ 7 ตําบลสง
เปือย อําเภอภูเวียง 
จังหวดัขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
973 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทางหลวง
ภูเวียงหนองแก - บ้าน
โนนพันชาติ หมู่ที่ 9 

ตําบลสงเปือย อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

974 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทางหลวง
ภูเวียงหนองแก - บ้าน
ธารทอง หมู่ที่ 10 ตําบล
สงเปือย อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงนิทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

975 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทางหลวง
ภูเวียงหนองแก - บ้านสง
เปือย หมู่ที่ 11 ตําบลสง
เปือย อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

976 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทางหลวง
หนองแก - บ้านสงเปือย 

หมู่ที่ 1 ตําบลสงเปือย 

อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

977 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทางหลวง
หมายเลข 4021 - บ้าน
หนองกลาง หมู่ที่ 4 

ตําบลสงเปือย อําเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
978 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนคูณ 

หมู่ที่ 11 ตําบลหนองกุง
ธนสาร - ทางหลวง
หมายเลข 2038 ตําบลสง
เปือย อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

979 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้านโพธิ์
ตาก หมู่ที่ 10 - บ้านโนน
ฆ้อง หมู่ที่ 5 ตําบลบ้าน
ผือ อําเภอหนองเรือ 

เช่ือมทางหลวงชนบท ขก
 4063 ตําบลหนองบัว 
อําเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

980 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ แยกบ้าน
ดอนโมง - บ้านกงกลาง 
บ้านดอนโมง หมู่ที่ 8 

ตําบลบ้านกง เช่ือมทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

12 (ถนนมะลิวรรณ) 

ตําบลจรเข้ อําเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

981 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 6 บ้าน
หนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตําบล
บ้านกง - ทางหลวงชนบท
 ขก 2079 ตําบลบ้านเรือ
 อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
982 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
ศาลาทอง หมู่ที่ 12 - 

บ้านฟ้าเหล่ือม หมู่ที่ 6 

ตําบลหนองเรือ เช่ือม
ทางหลวงชนบท ขก 

2079 ตําบลบ้านกง 
อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

983 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้านโสก
อุดม หมู่ที่ 7 ตําบลวังหิน
ลาด ถึง ทางหลวง
หมายเลข 288 อําเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

984 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้านหนอง
ทุ่ม หมู่ที่ 2 ตําบลวังหิน
ลาด ถึง ตําบลหนองไผ่ 

อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

985 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้านโนน
ทองหลาง หมู่ที่ 3 ตําบล
นาหนองทุ่ม - ทางหลวง
หมายเลข 12 อําเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 22/01/2563 0

986 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้านโนนโก
 หมู่ที่ 6 ตําบลนาหนอง
ทุ่ม ถึง ทางหลวง
หมายเลข 201 อําเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
987 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้านหนอง
หนามแท่ง หมู่ที่ 7 ตําบล
หนองเขียด - ทางหลวง
หมายเลข 201 อําเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

988 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ บ้าน
สระแก้ว หมู่ที่ 10 ตําบล
นาหนองทุ่ม - ทางหลวง
หมายเลข 201 อําเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

989 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ดงเค็ง หมู่ที่ 5 ถึง บ้าน
โนนงิ้ว หมู่ที่ 8 ตําบลท่า
ศาลา อําเภอมัญจาคีรี - 
เขตตําบลพระบุ อําเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

990 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หัวนากลาง หมู่ที่ 9 

ตําบลท่าศาลา - พื้นที่
สวนป่าตําบลโพนเพ็ก 

อําเภอมัญจาคีรี  จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

991 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตําบล
ท่าศาลา - บ้านโนนสว่าง
 หมู่ที่ 7 ตําบลโพนเพ็ก 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
992 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2062 - บ้านไส้
ไก่ หมู่ที่ 1 ตําบลท่าศาลา
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

993 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 

ตําบลโพนเพ็ก - บ้านโนน
คูณ หมู่ที่ 4 ตําบลท่า
ศาลา อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

994 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง ทาง
หลวงหมายเลข 229 

บ้านหนองโจด หมู่ที่ 7 

ตําบลกุดเค้า อําเภอ
มัญจาคีรี - ตําบลชนบท 

อําเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

995 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 11 

ตําบลกุดเค้า อาํเภอ
มัญจาคีรี ถึง ตําบลโนน
พะยอม อําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

996 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หลุบคา หมู่ที่ 6 ตําบลกุด
เค้า อําเภอมัญจาคีรี ถึง 
ตําบลโนนพะยอม อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
997 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองโน หมู่ที่ 5 ตําบลกุด
เค้า อําเภอมัญจาคีรี ถึง 
ตําบลนาแพง อําเภอโคก
โพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

998 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
แจ้ง หมู่ที่ 7 ตําบลหนอง
แปน อําเภอมัญจาคีรี - 
ตําบลโคกสําราญ อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

999 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตําบลท่า
ศาลา อําเภอมัญจาคีรี - 
บ้านแก่นประดู่ หมู่ที่ 8 

ตําบลพระยืน อําเภอพระ
ยืน จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1000 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากทางหลวงชนบท 

4008 - วัดป่าสันติธรรม 

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 

ตําบลสวนหม่อน อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1001 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หวายหลึม หมู่ที่ 15 

ตําบลนาข่า - บ้านโนน
งาม หมู่ที่ 2 ตําบลนางาม
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1002 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองกุง 
หมู่ที่ 17 ตําบลศิลา - 
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทางเล่ียง
เมือง) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1003 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง 
หมู่ที่ 12 ตําบลศิลา - 
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทางเล่ียง
เมือง) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1004 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง 
หมู่ที่ 3 (ซอยศาลเจ้า) 
ตําบลศิลา - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 230 

(ทางเล่ียงเมืองขอนแก่น) 

อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1005 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตําบล
โนนสมบูรณ์ อําเภอเขา
สวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น - ตําบลกุด
หมากไฟ อําเภอหนองวัว
ซอ จังหวัดอุดรธานี

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1006 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 

ตําบลโนนสมบูรณ์ - บ้าน
แสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตําบล
นางิ้ว อําเภอเขาสวนกวาง
 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1007 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตําบล
โนนสมบูรณ์ อําเภอเขา
สวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น - บ้านป่าไม้ 
หมู่ที่ 2 ตําบลหนองกุงศรี
 อําเภอโนนสะอาด 

จังหวัดอุดรธานี

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1008 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านส่วาง
พัฒนา หมู่ที่ 4 - บ้าน
ขามป้อม หมู่ที่ 2 ตําบล
หนองแซง อําเภอบ้าน
แฮด - อําเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1009 การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ
เคพซีล สายบ้านโคกกลาง
 หมู่ที่ 8 ตําบลวังชัย ถึง 
ตําบลหนองกุง - บ้านหัว
บึง หมู่ที่ 3 ตําบลพังทุย 

อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1010 การพัฒนาเมือง

และชุมชน
ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
รอบป่าช้าชุมชน บ้านวัง
ม่วง หมู่ที่ 1 ตําบลวังม่วง
 อําเภอเปือยน้อย - ทาง
หลวงชนบท ขก 4038 

จังหวัดขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1011 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

เพิ่มศักยภาพการพัฒนา
กลุ่มสตรี จังหวัดขอนแก่น

3,000,000.00 3,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1012 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

จัดงานส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่

1,500,000.00 1,500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1013 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

จัดงานมหกรรม
มหัศจรรย์พันธุ์ไม้ 
นานาชาติ

600,000.00 600,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1014 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
"สร้างจิตสํานึก ปกป้อง
สถาบันและสร้างความ
ปรอง ดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ"

2,900,000.00 2,900,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1015 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

ก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้ด้อยโอกาส

500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1016 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวงาน ประเพณี
และงานเทศกาลต่าง ๆ

1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1017 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

1 อําเภอ 1 หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

700,000.00 700,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1018 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแบบ เศรษฐกิจ
พอเพียง

9,400,000.00 9,400,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1019 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

เสริมสร้างหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น
 เป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัด

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1020 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน
ขุดลอกลําห้วยน้อย บ้าน
ห้วยสายหนัง หมู่ที่ 6 

ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู
 จังหวัดขอนแก่น - 

ตําบลนากอก  อําเภอศรี
บุญเรือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 476,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 22/08/2562 90

1021 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1022 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

ศึกษาดูงานเพื่อการ
บริหารจัดการ เรียนรู้ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1023 การพฒันา
เศรษฐกิจชุมชน

โครงการพัฒนาสตรี 
อําเภอโนนศิลา และ
ศึกษาดูงานตามรอยพ่อ
สานต่อ เศรษฐกิจพอเพียง

500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1024 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1025 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

ฝึกอบรมสนับสนุน
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ข้าว
เกรียบฟักทอง กล้วย
เบรคแตก ข้าวแต๋น

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1026 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

พัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมสินคา้ของ 
วิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับ ชุมชน

219,000.00 219,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1027 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

รวมพลังสตรี รวมน้ําใจ 

ก้าวสู่ยุคใหม่ เทิดไท้ องค์
ราชินี

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1028 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน

สนับสนุนช่วยเหลือเด็ก/

สตรี เยาวชน คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ

1,200,000.00 1,200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1029 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน
กิจกรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชน

100,000.00 100,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1030 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างฝายสริมสร้าง
ระบบนิเวศต้นน้ํา และ
ฝายหินทิ้ง (Check Dam)

 แบบประชาอาสา

1,300,000.00 1,300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1031 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

บูรณาการความร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์
และ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวด ล้อมจังหวัด
ขอนแก่น

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1032 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราช กุมารี

400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1033 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

บริหารจัดการขยะและ
มลพิษ ในจังหวัดขอนแก่น

400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1034 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ในการ จัดการขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร

900,000.00 900,000.00 อบจ.ขอนแก่น 04/10/2561 0

1035 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

บริหารจัดการระบบกําจัด
ขยะ มูลฝอยรวมแบบ
ผสมผสาน จังหวัด
ขอนแก่น

60,000.00 60,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1036 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

บริหารจัดการขยะ
อันตราย จังหวัดขอนแก่น

700,000.00 700,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1037 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

เพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายอาสาสมัคร 
พิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1038 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

อบรมราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า (รสทป.)

800,000.00 800,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1039 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

เยาวชนไทยใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1040 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

1 อําเภอ 1 ชุมชน
ต้นแบบการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1041 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเสียว ช่วง
บ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 

ตําบลบ้านแท่น อําเภอ
ชนบท - อําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1042 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วย
พลังงานแสง อาทิตย์ (โซ
ล่าเซลป๊ัม) และขุดเจาะ
บ่อ บาดาล บ้านนาคูณ 

หมู่ที่ 3  ตําบลบ้านโคก 

อําเภอหนองนาคํา  
จังหวัดขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1043 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยท่าน้ํากิน 

บ้านนาฮี หมู่ที่ 6 ตําบล
โพนเพ็ก - ตําบลสวน 

หม่อน อําเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.เคียงโยธา 19/01/2562 90

1044 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยพ่อเทิง 
บ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบล 

ท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 หจก.เคียงโยธา 19/01/2562 90

1045 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนองโดน
 บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลนา
ข่า อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 หจก.เคียงโยธา 24/04/2562 90

1046 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยน้อย บ้าน
โนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตําบล
โพนเพ็ก - ตําบล ท่าศาลา
 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 หจก.เคียงโยธา 14/02/2562 90

1047 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยสะพาน
ขามป้อม บ้านโนนคุต 

หมู่ที่ 8 ตําบลโพนเพ็ก - 

ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 หจก.เคียงโยธา 11/01/2562 90

1048 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยมะรึกคึก
คะ บ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบล 

ท่าศาลา อําเภอมัญจาคีรี
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 หจก.เคียงโยธา 24/04/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1049 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยฉายหนัง 
บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 

ตําบลสีชมพู - ตําบล
บริบูรณ์ อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ดิสคัฟเวอร่ีดี
เวลลอปเมนท์

24/04/2562 90

1050 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วย
แฝก บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3
 ตําบลปอแดง และตําบล
บ้านแท่น  อําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น

480,000.00 474,000.00 ร้านดีดีบิลด้ิง 13/02/2562 90

1051 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองสระบัว 
บ้านร่องดูก หมู่ที่ 5 

ตําบลกุดเพียขอม และ
ตําบล ห้วยแก อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 482,000.00 ร้านดีดีบิลด้ิง 07/02/2562 90

1052 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดสระขนาดเล็กในเขต 

อําเภอ ชนบท จังหวัด
ขอนแก่น

495,000.00 482,000.00 หจก.สามบีก่อสร้าง 
(บีบีบี)

26/03/2562 90

1053 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยอิทก บ้าน
โคกกลางโนน ฟันเรือ หมู่
ที่ 6 - บ้านโนนฟันเรือ 

หมู่ที่ 10 ตําบลกุดกว้าง  
อําเภอหนองเรือ - บ้าน
อาจสามารถ หมู่ที่ 8,9 

ตําบลนา เพียง อําเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1054 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองกุดด่ิง บ้าน
หัวฝาย  หมู่ที่ 2 ตําบล
ห้วยเตย และตําบลคํา
แมด อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแก่น

380,000.00 374,000.00 หจก.ส.ธนการ
ขอนแก่น

14/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1055 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองป่าช้าน้อย 

บ้านงิ้ว หมู่ที่ 19 ตําบล
สาวะถี เช่ือมต่อเขต 

ตําบลแดงใหญ่ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

475,000.00 444,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง 
1999

07/08/2562 90

1056 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยข่า ช่วง
บ้านนา หมู่ที่ 6 ตําบล
โนนทัน - บ้านฝาง หมู่ที่ 
9 ตําบลโนนทอง อําเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1057 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองโพธิ์ บ้าน
หนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตําบล
หนองแวง  อําเภอพระยืน
 จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 450,000.00 หจก.เทพณรงค์ 2019 01/03/2562 90

1058 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโสกนาค 

(ตอนล่าง) ช่วง บ้านโสก
นาค หมู่ที่ 6 ตําบลวังม่วง
  อําเภอเปือยน้อย - เขต
ตําบลป่าปอ  อําเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1059 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองก้านฮุง บ้าน
โนนทัน หมู่ที่ 2 ตําบล
โพธิ์ไชย อําเภอโคกโพธิ์ 
ไชย จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1060 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยขุมปูน 

ช่วงบ้านโนนตา เถร หมู่ที่
 10 ตําบลหนองเม็ก - 

เขต ตําบลหันโจด อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1061 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเสียว บ้าน
มาบตากล้า ตําบลปอแดง
 อําเภอชนบท - เขต 

ตําบลโนนศิลา อําเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1062 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยนาโน ช่วง
บ้าน หนองโจด หมู่ที่ 5 

ตําบลนาข่า -  ตําบลโพน
เพ็ก อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 482,000.00 หจก.โชครุ่งเรือง
ก่อสร้าง

12/01/2562 90

1063 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยนาโน ช่วง
บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 

ตําบลนาข่า-ตําบลสวน
หม่อน อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 หจก.โชครุ่งเรือง
ก่อสร้าง

12/01/2562 90

1064 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเก้ิงต่างคา 
ช่วงบ้าน หวายหลึม หมู่ที่
 10 ตําบลนาข่า - ตําบล
นางาม อําเภอมัญจาครีี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 482,000.00 หจก.โชครุ่งเรือง
ก่อสร้าง

12/01/2562 90

1065 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเด่ือ ช่วง
บ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตําบล
หนองแปน - ตําบล สวน
หม่อน อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 482,000.00 หจก.โชครุ่งเรือง
ก่อสร้าง

12/01/2562 90

1066 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยคําน้อย 

บ้านคําน้อย หมู่ที่ 4 

ตําบลคําแคน อําเภอ
มัญจาคีรี - ตําบลป่า
มะนาว อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 482,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

11/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1067 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยพระเนาว์ 
บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 

ตําบลท่าศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี - อําเภอพระยืน
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 หจก.เคียงโยธา 11/01/2562 90

1068 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยซับม่วง 
บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 

ตําบลคําแคน - ตําบลท่า
ศาลา อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 482,000.00 หจก.เคียงโยธา 
481/2562

27/02/2562 90

1069 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนองแปน 

 บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 

ตําบลนาข่า  - ตําบลคํา
แคน อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 482,000.00 หจก.เคียงโยธา 10/09/2562 90

1070 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเตย ช่วง
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 

ตําบลโพนเพ็ก - อ่างเก็บ
น้ํา บ้านแจ้ง อําเภอ
มัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 หจก.เคียงโยธา 16/01/2562 90

1071 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยน้อย ช่วง
บ้านคําน้อย หมู่ที่ 4 

ตําบลคําแคน อําเภอ
มัญจาคีรี - ตําบลป่า
มะนาว อําเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 486,000.00 หจก.โชครุ่งเรือง
ก่อสร้าง

06/02/2562 90

1072 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนองตะไก้
 ช่วงบ้านคู ขาด หมู่ที่ 2 

ตําบลโคกสง่า - บ้านทุ่ง 
นอ้ย หมู่ที่ 4 ตําบลลอม
คอม อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 483,000.00 หจก.แม่บุญ 02/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1073 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโจด ช่วง
บ้านโสกขาม น้อย หมู่ที่ 7
 ตําบลโสกนกเต็น - ตําบล
 โจดหนองแก อําเภอพล 

จังหวัดขอน แก่น

233,000.00 224,000.00 หจก.แม่บุญ 02/03/2562 90

1074 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยม่วง บ้าน
ห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตําบล
หนองแซง - ตําบลบ้าน 

แฮด อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 หจก.เคียงโยธา 11/01/2562 90

1075 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยภูเหล็ก 

บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 

ตําบลหนองแซง อําเภอ
บ้าน แฮด - อําเภอบ้านไผ่
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 หจก.เคียงโยธา  
207/2562

11/01/2562 90

1076 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยชัน บ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 2 ตําบล
โนนสมบูรณ์ - ตําบลบ้าน
 แฮด อําเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 หจก.เคียงโยธา 11/01/2562 90

1077 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยสะอะ 

บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 

ตําบลโนนสมบูรณ์ - 

ตําบลบ้าน แฮด อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 หจก.เคียงโยธา  
231/2562

16/01/2562 90

1078 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยสะอะ 

บ้านขามเป้ีย หมู่ที่ 9 

ตําบลบ้านแฮด - เขต
เทศบาล ตําบลวังสวรรค์ 
อําเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 หจก.เคียงโยธา 11/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1079 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยบุหร่ี บ้าน
แจ้ง หมู่ที่ 4 ตําบลโพน
เพ็ก - ตําบลสวนหม่อน 

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

350,000.00 339,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

25/01/2562 90

1080 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยขามเรียน 

 บ้านขามเรียน หมู่ที่12 

ตําบลเมืองเพีย อําเภอ
บ้านไผ่ - บ้านเปือยใหญ่ 
หมู่ที่ 1 ตําบลเปือยใหญ่ 
อําเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 10/01/2562 90

1081 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยบ่า บ้านดู่
ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตําบลเมือง
เพีย อําเภอบ้านไผ่ - บ้าน
 โนนแดงน้อย หมู่ที่ 2 

ตําบลโนนแดง อําเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 หจก.ณรงค์ช่างยนต์ 10/01/2562 90

1082 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดสระน้ําขนาดเล็กใน
เขตอาํเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1083 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดร่องส่งน้ําจากลําห้วย
สองคอนสู่อ่าง เก็บน้ํา
สํารอง บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2
 ตําบลโนนทอง อําเภอ
แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 485,000.00 หจก.แม่บุญ 16/05/2562 90

1084 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองสาธารณะ 

บ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 

ตําบลโนนทอง อําเภอแวง
ใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

302,000.00 294,000.00 หจก.แม่บุญ 11/05/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1085 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหมานิล 

บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 

ตําบลโนนสะอาด - บ้าน
ท่า เย่ียม หมู่ที่ 10 ตําบล
ใหม่นาเพียง อําเภอแวง
ใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 หจก.แม่บุญ 27/04/2562 90

1086 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยสองคอน 

บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 ตําบล
โนนทอง - บ้านโสกไผ่  

หมู่ที่ 6 ตําบลใหม่นาเพียง
 อําเภอแวง ใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 485,000.00 หจก.แม่บุญ 04/05/2562 90

1087 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยบง บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ 1 

ตําบลดนนสะอาด - บ้าน
ท่า เย่ียม หมู่ที่ 10 ตําบล
ใหม่นาเพียง อําเภอแวง
ใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 488,000.00 หจก.แม่บุญ 18/04/2562 90

1088 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยทรายขาว 
บ้างวังมน หมู่ที่ 2 ตําบล
สีชมพู อําเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น - ตําบล
นากอก  อําเภอศรีบุญ
เรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

499,000.00 482,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 15/08/2562 90

1089 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยทรายขาว 
บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 ตําบล
สีชมพู - ตําบลวังเพิ่ม  

อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

498,000.00 475,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 23/08/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1090 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยฉายหนัง 
บ้านหนองตา ไก้ หมู่ที่ 5 

ตําบลสีชมพู อําเภอสีชมพู
 จังหวัดขอนแก่น - 

ตําบลนากอก  อําเภอศรี
บุญเรือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 476,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 23/08/2562 90

1091 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยบุ่งโคก 

บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 14 

ตําบลศรีสุข - ตําบลวัง
เพิ่ม อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 476,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์888 22/02/2562 90

1092 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยฉายหนัง 
บ้านโนนทอง หลาง หมู่ที่
 7 ตําบลสีชมพู อําเภอสี
ชม พู จังหวัดขอนแก่น - 

ตําบลนากอก อําเภอศรี
บุญเรือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 476,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 22/08/2562 90

1093 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหลัว บ้าน
สีชมพู หมู่ที่ 4 ตําบลสี
ชมพู อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น - ตําบล
นากอก อําเภอศรีบุญเรือง
 จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 482,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 02/08/2562 90

1094 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโกธา บ้าน
นายม  หมู่ที่ 5 ตําบลวัง
เพิ่ม - ตําบลสีชมพู 
อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 482,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 10/08/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1095 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยบง 
ตอนล่าง (กุดย่าส่วย) บ้าน
โนนอุดม หมู่ที่ 11 ตําบล
ศรีสุข - ตําบลวังเพิ่ม 

อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 476,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 09/07/2562 90

1096 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหลัว บ้าน
ท่าช้าง  หมู่ที่ 14 ตําบลวัง
เพิ่ม - ตําบลดงลาน 

อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 476,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 13/07/2562 90

1097 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหลัว บ้าน
ท่าช้าง  หมู่ที่ 14 ตําบลวัง
เพิ่ม - ตําบลสีชมพู 
อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

498,000.00 475,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 23/08/2562 90

1098 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยร่องล้ินคา 
บ้านลอมไผ่ หมู่ที่ 2 

ตําบลศรีสุข - ตําบลวัง
เพิ่ม อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 476,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 01/03/2562 90

1099 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโสกรัง 
ตอนล่าง  บ้านโสกรัง หมู่
ที่ 3 ตําบลศรีสุข -  ตําบล
วังเพิ่ม อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 476,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 

 470/2562

22/02/2562 90

1100 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยบง ตอนบน
  บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 

ตําบลศรีสุข - ตําบลบ้าน
ใหม่ อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 476,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 12/07/2562 90

1101 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยบุ่งเม่น 

บ้านบุ่งเม่น หมู่ที่ 2 

ตําบลวังเพิ่ม - ตําบลศรี
สุข อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 476,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 09/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1102 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโสกหาด 

ตอนบน บ้านโสกหาด 

หมู่ที่ 9 ตําบลวังเพิ่ม  - 

บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 

ตําบลดงลาน อําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 476,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 23/07/2562 90

1103 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยร่องกลาง 
บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 

ตําบลศรีสุข - บ้านโสก
หาด หมู่ที่ 9 ตําบลวังเพิ่ม
 อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 476,000.00 หจก.เพิ่มทรัพย์ 888 06/07/2562 90

1104 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนองแสง 
ช่วงบ้าน โนนท่อน หมู่ที่ 
3 ตําบลดอนดู่ อําเภอ 

หนองสองห้อง - เขต
ตําบลสระแก้ว อําเภอ
เปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 483,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 23/07/2562 90

1105 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหินลาด 

ช่วงบ้านหนอง นกเขียน 

หมู่ที่ 5 ตําบลขามป้อม  

อําเภอเปือยน้อย - เขต
ตําบลบ้านลาน อําเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 27/12/2561 90

1106 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยลําพังชู 

ช่วงบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 

ตําบลดอนดู่ อําเภอหนอง
สอง ห้อง - เขตตําบล
สระแก้ว อําเภอเปือย 

น้อย จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 14/12/2561 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1107 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนองแดง 
(ตอนล่าง) ช่วงบ้านหนอง
แสง หมู่ที่ 2 ตําบลดอน ดู่
 อําเภอหนองสองห้อง - 
เขตตําบล วังม่วง อําเภอ
เปือยน้อย  จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1108 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนองแสง 
ช่วงบ้าน หนองแสง หมู่ที่
 2 ตําบลดอนดู่ อําเภอ
หนองสองห้อง - เขต
ตําบล วังม่วง อําเภอ
เปือยน้อย  จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 499,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1109 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยพังชู ช่วง
บ้านโนนเหล่ียม หมู่ที่ 4 

ตําบลเปือยน้อย - เขต
เทศบาล ตําบลเปือยน้อย
 อําเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 491,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 22/01/2562 90

1110 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหญ้าคา 
ช่วงบ้านวังแสง หมู่ที่15 

ตําบลบ้านลาน อําเภอ
บ้านไผ่ - เขตตําบลขาม
ป้อม อําเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 490,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 28/12/2561 90

1111 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโคกโนน
ตาล ช่วงบ้านโนนตาล 

หมู่ที่ 9 ตําบลตะก่ัวป่า - 
เขตตําบลหนองไผ่ล้อม 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 490,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 28/12/2561 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1112 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกห้วยโกรก ช่วง
บ้านหนองตะ กรอง หมู่ที่
 2 ตําบลตะก่ัวป่า - เขต 

ตําบลดงเค็ง อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 483,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 29/06/2562 90

1113 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนองเพ็ก 

ช่วงบ้าน หนองเปล่ง หมู่ที่
 3 ตําบลตะก่ัวป่า อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น - เขตอําเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัด
บุรีรัมย์

499,000.00 483,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 22/06/2562 90

1114 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนองโน  

ช่วงบ้านศรี กระดานพล 

หมู่ที่ 1 ตําบลอมคอม - 

เขตบ้านหนองแวงนอก 

หมู่ที่ 2 ตําบลหนอง
มะเขือ อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 15/06/2562 90

1115 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยไร่ 
(ตอนล่าง) ช่วงบ้าน 

ดอนดู่เหนือ หมู่ที่ 12 

ตําบลดอนดู่ อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 - เขตตําบลปอพาน 

อําเภอนาเชือก  จังหวัด
มหาสารคาม

499,000.00 483,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 
 348/2562

06/02/2562 90

1116 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหาด ช่วง
บ้านหนองไผ่ น้อย หมู่ที่ 
4 ตําบลดอนดู่ อําเภอ
หนอง สองห้อง - เขต
ตําบลสระแก้ว อําเภอ
เปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 06/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1117 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหินลาด 

ช่วงบ้านหนอง ดู่ หมู่ที่ 4
 ตําบลละหานนา - เขต
ตําบล ท่านางแนว 
อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 476,000.00 หจก.พูนทรัพย์ธน
อนันต์

16/02/2562 90

1118 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเขวาน้อย 

ช่วงบ้าน โคกล่าม หมู่ที่ 1
 ตําบลท่าวัด - เขต 

ตําบลทางขวาง อําเภอ
แวงนอ้ย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 476,000.00 หจก.พูนทรัพย์ธน
อนันต์

16/02/2562 90

1119 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหลุ่งจาน 

ช่วงบ้าน โคกล่าม หมู่ที่ 1
 ตําบลท่าวัด อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น - 

เขต อําเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา

500,000.00 476,000.00 หจก.พูนทรัพย์ธน
อนันต์

16/02/2562 90

1120 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยส้มปล่อย 

ช่วงบ้าน หนองโกน้อย 

หมู่ที่ 7 ตําบลท่าวัด - 

เขตบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 
2 ตําบล ทางขวาง 
อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 476,000.00 หจก.พูนทรัพย์ธน
อนันต์  411/2562

16/02/2562 90

1121 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโสกแร่ 
ช่วงบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6
 ตําบลโคกสง่า อําเภอพล
 - เขต ตําบลทางขวาง 
อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 476,000.00 หจก.พูนทรัพย์ธน
อนันต์

16/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1122 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยยางบง 
ช่วงบ้านท่านาง แนว หมู่
ที่ 2 ตําบลท่านางแนว - 
แม่ น้ําชี อําเภอแวงน้อย 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 476,000.00 หจก.พูนทรัพย์ธน
อนันต์

16/02/2562 90

1123 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโสกแร่ 
ช่วงบ้านคูขาด หมู่ที่ 2 

ตําบลโคกสง่า อําเภอพล -

 เขต บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่
ที่ 11 ตําบลแวง น้อย 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 476,000.00 หจก.พูนทรัพย์ธน
อนันต์

01/03/2562 90

1124 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหิน ช่วง
บ้านหนองคูรอง หมู่ที่ 7 

ตําบลลอมคอม อําเภอพล
 - บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7
 ตําบลแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 476,000.00 หจก.พูนทรัพย์ธน
อนันต์

16/02/2562 90

1125 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยกุดเวียน 

บ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 

ตําบลโพธิ์ไชย และตําบล
 บ้านโคก อําเภอโคกโพธิ์
ไชย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 477,000.00 หจก.โพธิ์พยาคอน
สตรัคช่ัน

27/02/2562 90

1126 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองประปา บ้าน
โนนทัน หมู่ที่ 2 ตําบล
โพธิ์ไชย และตําบล บ้าน
โคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 486,000.00 หจก.โพธิ์พยาคอน
สตรัคช่ัน

15/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1127 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองกุดตาบอด 

บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 

ตําบลโพธิ์ไชย และตําบล
 บ้านโคก อําเภอโคกโพธิ์
ไชย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 477,000.00 หจก.โพธิ์พยาคอน
สตรัคช่ัน 433/2562

19/02/2562 90

1128 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองโพนงาม 

บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 

ตําบลโพธิ์ไชย และตําบล
 บ้านโคก อําเภอโคกโพธิ์
ไชย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 477,000.00 หจก.โพธิ์พยาคอน
สตรัคช่ัน

19/02/2562 90

1129 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองบักสา บ้าน
มูลนาค  หมู่ที่ 7 ตําบล
โพธิ์ไชย และตําบล บ้าน
โคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 477,000.00 หจก.โพธิ์พยาคอน
สตรัคช่ัน

19/02/2562 90

1130 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ซ่อมแซมฝาย คสล. ลํา
ห้วยสามหมอ บ้านสาม
หมอ หมู่ที่ 1 ตําบลโพธิ์
ไชย และตําบลบ้านโคก 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 479,000.00 หจก.โพธิ์พยาคอน
สตรัคช่ัน

22/02/2562 90

1131 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยกระจาย 

ช่วงบ้านหนอง ทุ่ม หมู่ที่ 
5 ตําบลวังหิน - เขตตําบล
 สําโรง อําเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 483,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 06/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1132 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยตาหย่ัง 
(ตอนกลาง) ช่วงบ้านโคก
สูง หมู่ที่ 6 ตําบลโนนธาตุ
 - เขตตําบลหันโจด 

อําเภอหนองสอง ห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 23/01/2562 90

1133 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยตาหย่ัง 
(ตอนล่าง) ช่วงบ้านโนน
แต้ หมู่ที่ 5 ตําบลโนนธาตุ
 อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น - เขต
อําเภอประทาย จังหวัด
นครราช สีมา

499,000.00 483,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 23/01/2562 90

1134 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนองแสง 
(ตอนล่าง) ช่วงบ้านหนอง
แสง หมู่ที่ 2 ตําบลดอน ดู่
 - เขตตําบลคึมชาด 

อําเภอหนองสอง ห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 06/02/2562 90

1135 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยวังไม้แดง 
(ตอนบน)  ช่วงบ้านหนอง
สรวง หมู่ที่ 12 ตําบล 

หนองเม็ก - เขตตําบล
สําโรง อําเภอ หนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

315,000.00 309,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 13/06/2562 90

1136 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยนาคจาม 

ช่วงบ้านหนอง ขาม หมู่ที่
 14 ตําบลหนองสองห้อง
 - เขตตําบลดงเค็ง 
อําเภอหนองสอง ห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 06/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1137 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยอีหลอด 

ช่วงบ้านหนอง แวง หมู่ที่
 7 ตําบลหนองเม็ก 

อําเภอ หนองสองห้อง - 
เขตตําบลโสกนกเต็น 

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 482,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 
 349/2562

06/02/2562 90

1138 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเสือเฒ่า 
ช่วงบ้านหนอง เส้ียว หมู่ที่
 7 ตําบลวังหิน อําเภอ 

หนองสองห้อง - เขต
ตําบลวังม่วง อําเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น

422,000.00 413,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 15/06/2562 90

1139 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยวังน้ําก้ัน 

ช่วงบ้านหนอง เส้ียว หมู่ที่
 7 ตําบลวังหิน - เขต
ตําบล สําโรง อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 499,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1140 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเสือเฒ่า 
ช่วงบ้านหนอง เม็ก หมู่ที่
 1 ตําบลหนองเม็ก - เขต
 ตําบลหันโจด อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 491,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 07/06/2562 90

1141 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองฝายใหม่ 
บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 

ตําบลคึมชาด - เขตตําบล
 หนองเม็ก อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 496,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 
808/2562

07/06/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1142 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองน้ํากิน ช่วง
บ้านหนองไผ่ น้อย หมู่ที่ 
4 ตําบลดอนดู่ อําเภอ 

หนองสองห้อง - เขต
ตําบลสระแก้ว อําเภอ
เปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 07/06/2562 90

1143 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหน้าฝาย
ชลประทานลําห้วย เสือ
เฒ่า ช่วงบ้านโนนเหล่ียม 

หมู่ที่ 6 ตําบลหนองเม็ก - 

เขตตําบลหันโจด อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 482,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 05/07/2562 90

1144 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองปู่ตา บ้าน
หนองพลวง หมู่ที่ 3 

ตําบลดงเค็ง อําเภอหนอง
สอง ห้อง จังหวัดขอนแก่น

373,000.00 371,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 22/06/2562 90

1145 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยแอก 

(ตอนกลาง) ช่วง บ้าน
หนองเรือ หมู่ที่ 7 ตําบล
โจดหนอง แก - เขตตําบล
โสกนกเต็น อําเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 07/06/2562 90

1146 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยวังแสง 
ช่วงบ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6
 ตําบลหนองมะเขือ 

อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น - เขตอําเภอบัว
ลาย จังหวัดนครราชสีมา

499,000.00 483,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 
960/2562

29/06/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1147 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโจด ช่วง
บ้านห้วยโจด  หมู่ที่ 1 

ตําบลโนนข่า - บ้าน
หนองป่า พร้าว หมู่ที่ 12 

ตําบลหนองแวงโสก พระ
 อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 29/06/2562 90

1148 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหญ้าไทร 
ช่วงบ้านศรี กระดานพล 

หมู่ที่ 1 ตําบลลอมคอม -

 บ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9
 ตําบล หนองมะเขือ 

อําเภอพล  จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 29/06/2562 90

1149 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเส้ียว ช่วง
บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 

ตําบลเมืองพล อําเภอพล
 - เขตตําบลหันโจด 

อําเภอหนองสอง ห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 483,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 29/06/2562 90

1150 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยม่วง ช่วง
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 

ตําบลโสกนกเต็น - เขต
ตําบล เมืองพล อําเภอพล
 จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.นิวส์หลักสอง 
1999

29/06/2562 90

1151 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโคกเต้ิน 

ช่วงบ้านหนอง ไผ่ล้อม 

หมู่ที่ 1 ตําบลหนองไผ่
ล้อม - เขตเทศบาลตําบล
หนองสองห้อง อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 06/02/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1152 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโคกโป่ง
แดง ช่วงบ้าน สวอง หมู่ที่
 4 ตําบลหนองไผ่ล้อม - 

เขตตําบลโนนสะอาด หมู่
ที่ 6 ตําบล ดอนดู่ อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 06/02/2562 90

1153 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโคกเต้ีย 

ช่วงบ้านหนอง ไผ่พัฒนา 
หมู่ที่ 9 ตําบลหนองไผ่
ล้อม - เขตเทศบาลตําบล
หนองสองห้อง อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 06/02/2562 90

1154 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโคกบา
กะสัง ช่วงบ้าน หนอง
แวงน้อย หมู่ที่ 8 ตําบล
ดอนด่ัง - เขตตําบลดอนดู่
 อําเภอหนองสอง ห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 หจก.ภวินท์ก่อสร้าง 11/06/2562 90

1155 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยยาง ช่วง
บ้านหนองบัว ลอง หมู่ที่ 
8 ตําบลดอนดู่ อําเภอ
หนอง สองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น - เขตอําเภอ นา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

500,000.00 490,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 04/07/2562 90

1156 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองทําเลช่วง
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 

ตําบลดอนดู่ - เขตตําบล 

คึมชาด อําเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 489,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 28/06/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1157 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโป่งแดง 
ช่วงบ้านโนนสะ อาด หมู่
ที่ 6 ตําบลดอนดู่ - เขต
ตําบล หนองไผ่ล้อม 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

0.00 490,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 04/07/2562 90

1158 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขึดลอกลําห้วยนานาชาติ 

ช่วงบ้านโนน สะอาด หมู่
ที่ 6 ตําบลดอนดู่ - เขต 

ตําบลคึมชาด อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 05/07/2562 90

1159 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนองเปล่ง
 ช่วงบ้าน หนองเปล่ง หมู่
ที่ 3 ตําบลตะก่ัวป่า 
อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น - เขต
อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 

จังหวัดบุรีรัมย์

500,000.00 489,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 28/06/2562 90

1160 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยกระด่ิง 
(ตอนกลาง) ช่วงบ้าน
หนองชุมพล หมู่ที่ 8 

ตําบล คึมชาด อําเภอ
หนองสองห้อง - เขต 

ติดต่อตําบลวังม่วง อําเภอ
เปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 490,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์  

936/2562

26/06/2562 90

1161 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโนนตาล 

ช่วงบ้านโนน ตาล หมู่ที่ 9
 ตําบลตะก่ัวป่า - เขต 

ตําบลหนองไผ่ล้อม 

อําเภอหนองสอง ห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 04/07/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1162 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโคกภูดิน 

ช่วงบ้านหัว หนองแวง 
หมู่ที่ 7 ตําบลดอนดู่ - 

เขต ตําบลหนองไผ่ล้อม 

อําเภอหนองสอง ห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 28/06/2562 90

1163 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหน้าฝายลําห้วย
ทุ่งบ่อ ช่วงบ้าน หนอง
แวงตอต้ัง หมู่ที่ 4 

ตําบลคึมชาด - เขตตําบล
สําโรง อําเภอหนองสอง 
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 28/06/2562 90

1164 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหน้าฝายลําห้วย
ทุ่งบ่อ ช่วงบ้าน หนองชุม
พล หมู่ที่ 8 ตําบคึมชาด - 

เขตตําบลสําโรง อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 28/06/2562 90

1165 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหน้าฝายลําห้วย
เสือเต้น ช่วง บ้านหนองดู่
 หมู่ที่ 9 ตําบลดงเค็ง - 
เขตตําบลหนองสองห้อง 
อําเภอหนอง สองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 490,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 04/07/2562 90

1166 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหมากหมูบ
 ช่วงบ้าน สําโรงเหนือ 

หมู่ที่ 6 ตําบลสําโรง - 
เขตตําบลวังหิน อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

442,000.00 433,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 04/07/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1167 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยอีสานเขียว
 ช่วงบ้าน หนองทุ่ม หมู่ที่
 3 ตําบลดอนด่ัง - เขต
ตําบลหนองสองห้อง 
อําเภอหนอง สองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 490,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 26/06/2562 90

1168 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยกุดโด ช่วง
บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 

ตําบลโนนธาตุ - อําเภอ
ประ ทาย จังหวัด
นครราชสีมา

500,000.00 490,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 28/06/2562 90

1169 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยมะเฟือง 
ช่วงบ้าน โคกล่าม หมู่ที่ 6
 ตําบลหนองสองห้อง - 
เขตตําบลดงเค็ง อําเภอ
หนองสอง ห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 490,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 28/06/2562 90

1170 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยลําดวน 

ช่วงบ้านกุดรัง หมู่ที่ 9 

ตําบลหนองสองห้อง - 
เขต เทศบาลตําบลหนอง
สองห้อง อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 490,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 04/07/2562 90

1171 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยวังเหล่ียม 

ช่วงบ้านกุดรัง หมู่ที่ 9 

ตําบลหนองสองห้อง - 
เขต เทศบาลตําบลหนอง
สองห้อง อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 490,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 05/07/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1172 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหินลาด 

(ตอนกลาง) ช่วงบ้านนาดี
 หมู่ที่ 8 ตําบลสําโรง - 
เขตตําบลวังหิน อําเภอ
หนองสอง ห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 490,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 26/06/2562 90

1173 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหินลาด 

(ตอนล่าง) ช่วงบ้านนาดี 

หมู่ที่ 8 ตําบลสําโรง - 
เขตตําบลวังหิน อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 490,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 05/07/2562 90

1174 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยอีเฒ่า 
(ตอนกลาง) ช่วง บ้านไทย
เจริญ หมู่ที่ 16 ตําบล
หนอง สองห้อง - เขต
ตําบลหนองไผ่ล้อม 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 04/07/2562 90

1175 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยอีเฒ่า 
(ตอนล่าง) ช่วง บ้านไทย
เจริญ หมู่ที่ 13 ตําบล
หนอง สองห้อง - เขต
เทศบาลตําบลหนอง สอง
ห้อง อําเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1176 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยวังไม้แดง 
(ตอนล่าง) ช่วง บ้านวังคูณ
 หมู่ที่ 4 ตําบลหนองเม็ก -

 เขตตําบลคึมชาด อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 490,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 

952/2562

28/06/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1177 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยลําดวน 

ช่วงบ้านคึมชาด หมู่ที่ 1 

ตําบลคึมชาด อําเภอ
หนองสอง ห้อง - เขต
อําเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

499,000.00 490,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 28/06/2562 90

1178 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยกระด่ิง 
ช่วงบ้าน ชาดใหญ่ หมู่ที่ 3
 ตําบลคึมชาด - เขต 

ตําบลหนองเม็ก อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวดั
ขอนแก่น

499,000.00 490,000.00 หจก.เคโอบีคอนส์ 04/07/2562 90

1179 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยนาแค ช่วง
บ้านห้วยละ เลิง หมู่ที่ 6 

ตําบลดงเค็ง - เขตตําบล 

หนองสองห้อง อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1180 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วย
พลังงานแสง อาทิตย์ (โซ
ล่าเซลล์ป๊ัม) พร้อมหอถัง
สูง บ้านแห่ หมู่ที่ 1 

ตําบลชุมแพ -  เทศบาล
เมืองชุมแพ อําเภอชุมแพ
 จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 497,000.00 หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 07/02/2562 90

1181 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยนกเอี้ยง 
บ้านนาข่า หมู่ที่ 7 ตําบล
นาข่า - บ้านบัว  ตําบลกุด
เค้า อําเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 482,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

11/01/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1182 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยรวงน้อย 

ช่วงบ้าน ละหานนา 
อําเภอแวงน้อย  จังหวัด
ขอนแก่น - แม่น้ําชี

500,000.00 476,000.00 หจก.พูลทรัพย์ธน
อนันต์

16/02/2562 90

1183 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดสระน้ําขนาดเล็กใน
อําเภอบ้านฝาง

490,000.00 490,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1184 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

จัดการแข่งขันกีฬา
จักรยาน เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอุทยานธรณี
จังหวัดขอนแก่น

1,000,000.00 1,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1185 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

อุทยานธรณีขอนแก่น 

(Geo Park)

300,000.00 300,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1186 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยยาง ช่วง
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 

ตําบลนางาม - ตําบลนา
ข่า อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 482,000.00 หจก.ทรายทองเจริญ
ทรัพย์

12/01/2562 90

1187 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซ
ล่าเซลล์ป๊ัม) และขุดเจาะ
บ่อบาดาล ภายในตําบล
ขนวน อําเภอหนองนาคํา
 จังหวัดขอนแก่น

300,000.00 295,000.00 หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 06/03/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1188 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซ
ล่าเซลล์ป๊ัม) และขุดเจาะ
บ่อบาดาล ภายในตําบล
บ้านโคก อําเภอหนองนา
คํา จังหวัดขอนแก่น

300,000.00 295,000.00 หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 06/03/2562 90

1189 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ก่อสร้างระบบสูบน้ําด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซ
ล่าเซลล์ป๊ัม) และขุดเจาะ
บ่อบาดาล ภายในตําบล
กุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา
 จังหวดัขอนแก่น

300,000.00 295,000.00 หจก.ศรีธาตุทองธุรกิจ 06/03/2562 90

1190 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยขุมปูน 

ช่วงบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3
 ตําบลโสกนกเต็น อําเภอ
พล - เขตตําบลหนองเม็ก
 อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1191 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยอีหลอด 

ช่วงบ้านหนองบัวน้อย 

หมู่ที่ 8 ตําบลโสกนกเต็น
 อําเภอพล - เขตตําบล
หนองเม็ก อําเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1192 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนองแซง 
ช่วงบ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5
 ตําบลโสกนกเต็น - เขต
ตําบลโจดหนองแก 

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1193 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยซําปลาดู่ 

ช่วงบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2
 ตําบลเก่างิ้ว - เขตตําบล
หนองแวงนางเบ้า อําเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1194 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยวังหาด 

ช่วงบ้านหนองสิม หมู่ที่ 
11 ตําบลโจดหนองแก - 

เขตตําบลโสกนกเต็น 

อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1195 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยสนามม้า 
บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 
1 ตําบลดอนดู่ - เขต
ตําบลคึมชาด อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1196 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยขุมปูน 

บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ตําบล
ดอนด่ัง - เขตตําบลคึ
มชาด อําเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1197 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยอีหลอด 

บ้านโนนเหล่ือม หมู่ที่ 6 

ตําบลหนองเม็ก - เขต
ตําบลหันโจด อําเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1198 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยอีสานขียว 
(ตอนล่าง) ช่วงบ้านห้วย
ค้อ หมู่ที่ 2 ตําบลหนอง
แวงนางเบ้า อําเภอพล - 

เขตตําบลปอแดง อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1199 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยทราย บ้าน
โสกจาน หมู่ที่ 3 ตําบลใน
เมือง - เขตตําบลหินต้ัง 
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1200 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยคําแคน 

บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 

ตําบลในเมือง - เขต
ตําบลหินต้ัง อําเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1201 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยภเูหล็ก 

บ้านหินต้ัง หมู่ที่ 1 บ้าน
ป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตําบลหินต้ัง
 - เขตตําบลในเมือง 
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1202 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยวังข่า บ้าน
ขามป้อม หมู่ที่ 9 ตําบล
บ้านลาน - ตําบลป่าปอ 

อําเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1203 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยม่วง ช่วง
บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 - 

บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 

ตําบลโนนทัน - บ้านหิน
ลาด หมู่ที่ 12 ตําบลโนน
ทอง อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1204 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนอง
เอี่ยนตอนล่าง บ้านเมือง
ทอง หมู่ที่ 7 ตําบลแวง
ใหญ่ ถึง บ้านปอแดง หมู่
ที่ 1 ตําบลปอแดง อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1205 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนอง
สาธารณะลุมพุก บ้าน
โนนข่า หมู่ที่ 4 ตําบล
โนนทอง อําเภอแวงใหญ่
 - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 

ตําบลท่านางแนว อําเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1206 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหนองตาไก้
 ช่วงบ้านหนองหอย หมู่ที่
 7 ตําบลแวงน้อย - บ้าน
คูขาด หมู่ที่ 2 ตําบลโคก
สง่า อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1207 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโสกแร่ 
ช่วงบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6
 ตําบลโคกสง่า อําเภอพล
 - เขตบ้านโนนขี้เหล็ก 

หมู่ที่ 11 ตําบลแวงน้อย 

อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1208 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยหินลาด 

ช่วงบ้านหนองผือ หมู่ที่ 8
 ตําบลละหานนา - ตําบล
ท่านางแนว อําเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

500,000.00 497,000.00 หจก.พูลทรัพย์ธน
อนันต์ 963/2562

29/06/2562 90



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1209 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยเตย ช่วง
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 

ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลคํา
แคน อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1210 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโตดแดง 
ช่วงบ้านหนองไผ่ล้อม 

หมู่ที่ 1 ตําบลหนองไผ่
ล้อม - เขตตําบลดอนดู่ 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1211 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยโป่งแดง 
ช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่
 6 ตําบลดอนดู่ - เขต
ตําบลหนองไผ่ล้อม 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1212 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดขยายบ่อน้ําเพื่อ
การเกษตร บ้านศาลาดิน
 หมู่ที่ 7 ตําบลขนวน 

และตําบลบ้านโคก 

อําเภอหนองนาคํา 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1213 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดขยายบ่อน้ําเพื่อ
การเกษตร บ้านนาคูณ 

หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านโคก 

และตําบลกุดธาตุ อําเภอ
หนองนาคํา จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1214 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกหนองแฝก - ลํา
ห้วยสามหมอ บ้านนา
ตับเต่า หมู่ที่ 4 ตําบลซับ
สมบูรณ์ อําเภอโคกโพธิ์
ไชย จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1215 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกกุดหล่ม บ้านหิน
ต้ัง หมู่ที่ 3,11 ตําบลซับ
สมบูรณ์ อําเภอโคกโพธิ์
ไชย จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1216 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยกุดเวียน - 

ลําน้ําชี บ้านสามหมอ 

หมู่ที่ 1 ตําบลโพธิ์ไชย 

อําเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1217 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยภูเหล็ก 

ช่วงบ้านผักหวาน หมู่ที่ 2
 ตําบลบ้านลาน - ตําบล
แคนเหนือ อําเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1218 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยวังขอนแดง
 ช่วงบ้านหนองค้อ หมู่ที่ 
13 ตําบลบ้านลาน - 

ตําบลหินต้ัง อําเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1219 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยกุดเชือก 

ช่วงบ้านกุดเชือก หมู่ที่ 
10,11 ตําบลบ้านลาน ถึง
 ตําบลหินต้ัง อําเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1220 การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยม่วง ช่วง
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 

ตําบลโสกนกเต็น - เขต
ตําบลเมืองพล อําเภอพล
 จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1221 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยวังผือตอน
ล่าง ช่วงบ้านวังผือ หมู่ที่ 
9 ตําบลขามป้อม - เขต
ตําบลวังม่วง อําเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1222 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยผือบัง ช่วง
บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตําบล
สระแก้ว - เขตตําบลวัง
ม่วง อําเภอเปือยนอ้ย 

จังหวัดขอนแก่น

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1223 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดเจาะบ่อบาดาลในเขต
อําเภอน้ําพอง จังหวัด
ขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

499,000.00 448,000.00 หจก.เออาร์เอ
เทคโนโลยี

15/05/2562 90

1224 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ ส่ิงแวดล้อม

ขุดลอกลําห้วยไผ่โป่งแดง
 ช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่
ที่ 6 ตําบลดอนดู่ - เขต
ตําบลหนองไผ่ล้อม 

อําเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น

เงินสะสม/

เงินทุน
สํารอง
สะสม

0.00 0.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1225 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี

สัมมนาเครือข่ายช่าง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น

200,000.00 200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1226 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี

ชําระหนี้เงินต้น พร้อม
ดอกเบ้ีย

108,250,000.00 108,250,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1227 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี

เงินช่วยเหลืองบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการ

19,000,000.00 19,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1228 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี

เงินสํารองจ่าย 50,000,000.00 50,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1229 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี
รายจ่ายตามข้อผูกพัน 2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1230 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี

เงินช่วยพิเศษ 400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1231 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี

เพ่ฎมประสิทธิภาพกํานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ในการบูรณา
การมาตรการรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
และพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น

1,200,000.00 1,200,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1232 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี

เพิ่มประสิทธิภาพ กํานัน 

ผู้ใหญบ้่าน และ
ประชาชนทั่วไป ในการ
พัฒนา ท้องถิ่น อําเภอ
โคกโพธิ์ไชย จังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.

2562

400,000.00 400,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1233 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

3,500,000.00 3,500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1234 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

1,062,000.00 1,062,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1235 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

24,000.00 24,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1236 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

402,000.00 402,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1237 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 500,000.00 500,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ
งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา

ระยะเวลา
การดําเนิน

งาน
1238 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี
เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ

11,441,400.00 11,441,400.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1239 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ

230,000.00 230,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1240 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ

6,522,000.00 6,522,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1241 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ

2,000,000.00 2,000,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1242 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.)

600,000.00 600,000.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0

1243 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี

เงินสมบทกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ สําหรับ
ลูกจ้างประจําของส่วน 

ราชการ ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว (กสจ.)

93,700.00 93,700.00 อบจ.ขอนแก่น 01/10/2561 0



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามข้ันตอน 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม

การพฒันาการศกึษา 

การพฒันาเมืองและชมุชน

การพฒันาเศรษฐกิจชมุชน

การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ สงิแวดลอ้ม

การพฒันาระบบบรหิารจดัการทีดี

100%

เบกิจ่าย

ลงนามสญัญา

อนมุตัิงบประมาณ

แผนการดาํเนินการ
ทงัหมด

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. 2562 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนก่น  โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนทีใ่กล้เคียง มผีลการดำเนินงานที่สำคัญสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนและประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
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