


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

 

เรือ่ง 
งบประมาณรายจา่ย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ของ 
 

 
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 



 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
เรื่อง ประกาศบังคับใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบดวยกับราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน       
ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน สมัยสามัญ ประจําป 2564 สมัยท่ีสอง ครั้งท่ี 2 
เม่ือวันศุกร ท่ี 20 สิงหาคม 2564 และผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดพิจารณาลงนามเห็นชอบ            
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แลวนั้น 

 ฉะนั้น จึงอาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร       
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ใหประกาศบังคับใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที            
1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป  

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  

                     ประกาศ  ณ  วันท่ี   13  กันยายน  พ.ศ. 2564 

 
 
 

                                    (นายพงษศักด์ิ  ตั้งวานิชกพงษ) 
                                   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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ของ 

 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

  
บัดน้ี ถึงเวลาท่ีผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป 

ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนอีกครั้งหน่ึง  ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี ผูบรหิารองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
จึงขอช้ีแจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565   ดังตอไปน้ี 

 
1. สถานะการคลงั 

  
  

1.1  งบประมาณรายจายท่ัวไป 
  

   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันท่ี  22 กรกฎาคม 2564  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
มีสถานะการเงิน ดังน้ี 

   
1.1.1 เงินฝากธนาคาร       จํานวน   1,202,374,199.66  บาท 

  

   
1.1.2 เงินสะสม               จํานวน   1,475,248,788.83  บาท 

  

   
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม    จํานวน     270,856,300.95  บาท 

  
  

1.2  เงินกูคงคาง จํานวน   183,565,499.99  บาท 
  

          

 
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2563  ณ วันท่ี  30 กันยายน พ.ศ. 2563 

  
  

2.1 รายรับจริง  จํานวน   2,172,516,108.25  บาท  ประกอบดวย 
  

   หมวดภาษีอากร จํานวน 77,155,582.38 บาท   

   
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 8,314,623.62 บาท 

  
   

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 11,513,236.75 บาท 
  

   
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 5,795,034.03 บาท 

  
   

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 502,680.00 บาท 
  

   หมวดภาษีจดัสรร จํานวน  1,145,073,951.47 บาท   

   
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน  924,161,000.00 บาท 

  
  

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน   65,060,172.28   บาท 
  

  
2.3 รายจายจริง  จํานวน   2,069,199,928.88  บาท ประกอบดวย 

  
   งบกลาง จํานวน 229,858,404.86  บาท   
   งบบุคลากร จํานวน 482,459,728.00  บาท   
   งบดําเนินงาน จํานวน 733,287,325.44  บาท   
   งบลงทุน จํานวน 574,084,755.75  บาท   
   งบเงินอุดหนุน จํานวน 41,281,667.24  บาท   
   งบรายจายอ่ืน จํานวน 8,228,047.59  บาท   
  2.4 รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน  63,730,351.25   บาท  
  2.5 มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  จํานวน 64,189,401.50 บาท  
         

 3. งบเฉพาะการ      
  ประเภทกิจการสถานีขนสง  กิจการสถานีขนสง   
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563      
   รายรับจริง  จํานวน 27,084,797.11 บาท   
   รายจายจริง จํานวน 21,454,972.91 บาท   
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

 

 
รายรับจริง  
ป 2563 

ประมาณการ  
ป 2564 

ประมาณการ 
ป 2565 

รายไดจัดเกบ็      

  หมวดภาษีอากร 77,155,582.38 79,400,000.00 80,500,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 8,314,623.62 4,290,000.00 4,490,000.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสนิ 11,513,236.75 12,150,000.00 12,150,000.00 

  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ 
การพาณชิย 

0.00 0.00 0.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 5,795,034.03 4,000,000.00 5,000,000.00 

  หมวดรายไดจากทนุ 502,680.00 100,000.00 100,000.00 

รวมรายไดจัดเก็บ 103,281,156.78 99,940,000.00 102,240,000.00 

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    

  หมวดภาษจีัดสรร 1,145,073,951.47  1,195,200,000.00 1,194,200,000.00 

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลว 
จัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1,145,073,951.47 1,195,200,000.00 1,194,200,000.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 

    

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 924,161,000.00 897,648,800.00 481,301,500.00 

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุน 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

924,161,000.00 897,648,800.00 481,301,500.00 

รวม 2,172,516,108.25 2,192,788,800.00 1,777,741,500.00 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายจาย 
รายจายจริง 

ป 2563 
ประมาณการ  

ป 2564 
ประมาณการ  

ป 2565 
จายจากงบประมาณ      

  งบกลาง 229,858,404.86  122,103,500.00 170,930,300.00 

  งบบุคลากร 482,459,728.00  522,921,500.00 579,937,600.00 

  งบดําเนนิงาน 733,287,325.44  828,027,700.00 338,938,300.00 

  งบลงทุน 574,084,755.75  658,652,600.00 664,035,950.00 

  งบรายจายอ่ืน 8,228,047.59  9,000,000.00 0.00 

  งบเงินอุดหนุน 41,281,667.24  52,049,500.00 23,773,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 2,069,199,928.88 2,192,754,800.00 1,777,615,150.00 

รวม 2,069,199,928.88 2,192,754,800.00 1,777,615,150.00 

 



 
 
 

สวนที่ 2 
 

ขอบัญญัติ 
เร่ือง 

งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ของ 

 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

        

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป 
 

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 216,530,650.00 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

  แผนงานการศึกษา 613,336,700.00 

  แผนงานสาธารณสุข 32,072,700.00 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,853,000.00 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8,900,000.00 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 15,058,000.00 

ดานการเศรษฐกิจ  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 682,176,800.00 

  แผนงานการเกษตร 36,757,000.00 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน  

  แผนงานงบกลาง 170,930,300.00 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 1,777,615,150.00 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                                 งาน 
งบ 

งานบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ 
งานบริหาร 
งานคลัง 

รวม 

งบบุคลากร 84,825,800 17,773,200 30,474,700 133,073,700 

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

เงินเดือน (ฝายประจํา) 71,316,000 17,773,200 30,474,700 119,563,900 

งบดําเนินงาน 55,104,200 9,989,500 16,069,400 81,163,100 

คาตอบแทน 34,681,800 695,000 1,343,400 36,720,200 

คาใชสอย 15,044,000 8,798,000 3,542,000 27,384,000 

คาวัสด ุ 4,478,400 496,500 1,034,000 6,008,900 

คาสาธารณูปโภค 900,000 0 10,150,000 11,050,000 

งบลงทุน 1,638,250 153,200 402,400 2,193,850 

คาครุภัณฑ 1,638,250 153,200 402,400 2,193,850 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 0 

งบเงินอุดหนุน  100,000  0 0 100,000 

เงินอุดหนุน  100,000  0 0 100,000 

รวม 141,668,250 27,915,900 46,946,500 216,530,650 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

แผนงานการศึกษา 
งาน 

 
งบ 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

งานระดับ 
มัธยมศึกษา 

งานศึกษา 
ไมกําหนดระดับ 

รวม 

งบบุคลากร 397,269,100 0 0 0 397,269,100 

เงินเดือน (ฝายประจํา) 397,269,100 0 0 0 397,269,100 

งบดําเนินงาน 41,703,500 200,000 0 145,953,400 187,856,900 

คาตอบแทน 3,346,000 0 0 0 3,346,000 

คาใชสอย 18,644,700 200,000 0 145,953,400 164,798,100 

คาวัสด ุ 19,712,800 0 0 0 19,712,800 

งบลงทุน 22,010,700 0 0 0 22,010,700 

คาครุภัณฑ 15,074,700 0 0 0 15,074,700 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 6,936,000 0 0 0 6,936,000 

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 6,200,000 6,200,000 

เงินอุดหนุน 0 0 0 6,200,000 6,200,000 

งบรายจายอ่ืน 0 0 0 0 0 

รายจายอ่ืน 0 0 0 0 0 

รวม 460,983,300 200,000 0 152,153,400 613,336,700 
 

แผนงานสาธารณสุข 

                             งาน 
งบ  

งานบริการทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน              รวม 

งบบุคลากร 6,479,200 0 6,479,200 

เงินเดือน (ฝายประจํา) 6,479,200 0 6,479,200 

งบดําเนินงาน 463,800 21,765,000 22,228,800 

คาตอบแทน 192,800 0 192,800 

คาใชสอย 166,000 21,765,000 21,931,000 

คาวัสดุ 105,000 0 105,000 

งบลงทุน 184,700 0 184,700 

คาครุภัณฑ 184,700 0 184,700 

งบเงินอุดหนุน 0 3,180,000 3,180,000 

เงินอุดหนุน 0 3,180,000 3,180,000 
รวม 7,127,700 24,945,000 32,072,700 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน 

งบ 

งานไฟฟาและ
ประปา 

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

รวม 

งบดําเนินงาน 0 960,000 960,000 

คาใชสอย 0 960,000 960,000 

งบลงทุน 0 0 0 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 

งบเงินอุดหนุน 693,000 200,000 893,000 

เงินอุดหนุน 693,000 200,000 893,000 

รวม 693,000 1,160,000 1,853,000 
 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งาน 

งบ 

งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน รวม 

งบดําเนินงาน 1,700,000 1,700,000 

คาใชสอย 1,700,000 1,700,000 

งบเงินอุดหนุน 7,200,000 7,200,000 

เงินอุดหนุน 7,200,000 7,200,000 

รวม 8,900,000 8,900,000 
 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งาน 
 

งบ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผนและ
สงเสริมการ
ทองเท่ียว 

รวม 

งบดําเนินงาน 5,158,000 3,200,000 500,000 8,858,000 

คาใชสอย 5,158,000 3,200,000 500,000 8,858,000 

งบเงินอุดหนุน 3,050,000 3,150,000 0 6,200,000 

เงินอุดหนุน 3,050,000 3,150,000 0 6,200,000 

รวม 8,208,000 6,350,000 500,000 15,058,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                                  งาน 
งบ 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 

รวม 

งบบุคลากร 43,115,600 0 43,115,600 

เงินเดือน (ฝายประจํา) 43,115,600 0 43,115,600 

งบดําเนินงาน 32,351,500 0 32,351,500 

คาตอบแทน 925,000 0 925,000 

คาใชสอย 21,240,000 0 21,240,000 

คาวัสด ุ 10,096,500 0 10,096,500 

คาสาธารณูปโภค 90,000 0 90,000 

งบลงทุน 1,573,700 605,136,000 606,709,700 

คาครุภัณฑ 1,573,700 0 1,573,700 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 605,136,000 605,136,000 

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 

เงินอุดหนุน 0 0 0 

รวม 77,040,800 605,136,000 682,176,800 
 

แผนงานการเกษตร 
                                  
งาน 

งบ 

งานสงเสริม
การเกษตร 

งานสิ่งแวดลอม
และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวม 

งบดําเนินงาน 3,820,000 0 3,820,000 

คาใชสอย 3,820,000 0 3,820,000 

งบลงทุน 0  32,937,000  32,937,000 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0  32,937,000  32,937,000 

งบเงินอุดหนุน 0 0 0 

เงินอุดหนุน 0 0 0 

รวม 3,820,000 32,937,000 36,757,000 
 

แผนงานงบกลาง 
                                 งาน 
งบ 

งบกลาง รวม 

งบกลาง 170,930,300 170,930,300 

งบกลาง 170,930,300 170,930,300 

รวม 170,930,300 170,930,300 
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ขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

                  
โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจ 

ตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา 58   
จึงตราขอบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และโดยอนุมัติของ
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 

  

ขอ 1. ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขอ 2. ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป 
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น  

1,807,681,750  บาท 
ขอ 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน 

อุดหนุนท่ัวไป เปนจํานวนรวม ท้ังสิ้น  1,777,615,150  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

  

                  

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 216,530,650.00 

ดานบริการชุมชนและสังคม  

  แผนงานการศึกษา 613,336,700.00 

  แผนงานสาธารณสุข 32,072,700.00 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,853,000.00 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8,900,000.00 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 15,058,000.00 

ดานการเศรษฐกิจ  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 682,176,800.00 

  แผนงานการเกษตร 36,757,000.00 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน  

  แผนงานงบกลาง 170,930,300.00 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 1,777,615,150.00 
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ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 30,066,600.00 บาท 
ดังนี ้ 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง 342,600.00 

งบบุคลากร 5,904,000.00 

งบดําเนินงาน 20,685,000.00 

งบลงทุน 3,135,000.00 

รวมรายจาย 30,066,600.00 

                  

ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณ 

ท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนจังหวัด 
  

 

ขอ 7. ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี ้   

   
 

                               ประกาศ  ณ  วันท่ี     13   กันยายน  พ.ศ. 2564                                 
 
 
 
  (ลงนาม)............................................................ 

                      ( นายพงษศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ ) 
   ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 
 
 
       เห็นชอบ 

   
  

 
(ลงนาม)............................................................ 

             ( นายสมศักดิ์   จังตระกุล ) 
          ตําแหนง ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

        รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

หมวดภาษีอากร           

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการคายาสูบ 64,845,570.60 66,000,000.00 1.52 % 67,000,000.00 

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการคาน้ํามัน/กาซ 12,310,011.78 13,400,000.00 0.75 % 13,500,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 77,155,582.38 79,400,000.00 
 

  80,500,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 

    
 

    

คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมาย  
ที่ดินมาตรา 9 

12,061.60 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

คาธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผูเขาพัก
โรงแรม 

1,743,504.00 2,700,000.00 0.00 % 2,700,000.00 

     คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 749,968.10 580,000.00 34.48 % 780,000.00 

     คาปรับการผิดสัญญา 5,809,089.92 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 

8,314,623.62 4,290,000.00     4,490,000.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน           

     คาเชาหรือบริการ 10,000.00 150,000.00  0.00 % 150,000.00 

     ดอกเบี้ย 11,503,236.75 12,000,000.00 0.00 % 12,000,000.00 

           รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 11,513,236.75 12,150,000.00 
 

  12,150,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     
 

    

     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 3,501,000.00 1,500,000.00 66.67 % 2,500,000.00 

     รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน  ๆ 2,294,034.03 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00 

       รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 5,795,034.03 4,000,000.00     5,000,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

หมวดรายไดจากทุน           

  คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 502,680.00          100,000.00 0.00 % 100,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทุน 502,680.00         100,000.00 
  

100,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร     
  

  

   ภาษีรถยนต 629,387,014.99 631,000,000.00 - 0.16 % 630,000,000.00 

   ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 155,439,177.45 180,300,000.00 0.00 % 180,300,000.00 

   ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ รอยละ 5 286,441,854.21 292,300,000.00 0.00 % 292,300,000.00 

   คาภาคหลวงแร 5,479,359.28 6,600,000.00  0.00 % 6,600,000.00 

   คาภาคหลวงปโตรเลียม 68,326,545.54 85,000,000.00 0.00 % 85,000,000.00 

             รวมหมวดภาษีจัดสรร 1,145,073,951.47 1,195,200,000.00 
  

1,194,200,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     
  

  

   เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตาม     
   อํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา 

924,161,000.00 897,648,800.00 -46.40 % 481,301,500.00 

                 รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 924,161,000.00 897,648,800.00 
 

  481,301,500.00 

รวมทุกหมวด 2,172,516,108.25 2,192,788,800.00 
 

  1,777,741,500.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

 
ประมาณการรายรับ รวมท้ังส้ิน  1,777,741,500 บาท   แยกเปน 

 

รายไดจัดเก็บ 

หมวดภาษีอากร รวม 80,500,000 บาท 

 
ภาษีบํารุง อบจ.จากการคายาสูบ จํานวน 67,000,000 บาท 

 

เปนรายรับท่ีคาดวาจะไดรับตามขอเท็จจริง โดยเปรียบเทียบจากรายรับ
จริง 3 ปยอนหลัง และรายรับจริงในปปจจบุัน 
 

   

 
ภาษีบํารุง อบจ.จากการคาน้ํามัน/กาซ จํานวน 13,500,000 บาท 

 

เปนรายรับท่ีคาดวาจะไดรับตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ โดย
เปรียบเทียบจากรายรับจริง 3 ปยอนหลัง และรายรับจริงในปปจจบุัน
รวมท้ังแนวโนมรายรับท่ีคาดวาจะไดรับในปงบประมาณ 2565 
 

   

หมวดคาธรรมเนียมคาปรับ และใบอนุญาต รวม 4,490,000 บาท 

 
คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 9 จํานวน 10,000 บาท 

 

ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ ซ่ึงมียอดการชําระภาษีลดลง
จากปท่ีผานมา 
 

   

 
คาธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผูเขาพักโรงแรม จํานวน 2,700,000 บาท 

 
ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ ซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
    

 
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ จํานวน 780,000 บาท 

 

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ประกอบดวย 
1. คาธรรมเนียมและคาเชาเครื่องจักรกล ตั้งรับไว 50,000 บาท  
   ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ 
2. คาธรรมเนียมตรวจสอบคุณภาพวัสดุ ตั้งรับไว 700,000 บาท  
   ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ   
3. คาธรรมเนียมการใชน้ําประปาบาดาล ตั้งรับไว 20,000 บาท 
   ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ 
4. คาธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งรับไว 10,000 บาท  
   ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ 

   

     
 

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000,000 บาท 

 

ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ เนื่องจากองคการ 
บริหารสวนจังหวัดขอนแกนมีโครงการจัดซ้ือจัดจางจํานวนมาก  
ข้ึนทุกป 
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หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 12,150,000 บาท 

 
คาเชาหรือบริการ จํานวน 150,000 บาท 

 

ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ และจัดเก็บได 
ในปท่ีผานมา 
 

   

 
ดอกเบ้ีย จํานวน 12,000,000 บาท 

 

ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับตามสภาวะเศรษฐกิจ 
ในปจจุบัน และการจายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึน ตามจํานวนบัญชี
เงินฝากธนาคารแตละเง่ือนไขของธนาคารตางๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

   

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 5,000,000 บาท 

 
คาขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 2,500,000 บาท 

 

เนื่องจากมีโครงการจัดซ้ือจัดจาง จํานวนมากจากงบประมาณ 
ท่ีตั้งไว และมีโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ิมข้ึน 
 

   

 
รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน 2,500,000 บาท 

 
ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ 
    

หมวดรายไดจากทุน รวม 100,000 บาท 

 
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท 

 

ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ ซ่ึงมีการขายทอดตลาด
ทรัพยสินทุกป ทําใหมีทรัพยสินจําหนายลดลง 
 

   

หมวดภาษีจัดสรร รวม 1,194,200,000 บาท 

 
ภาษีรถยนต จํานวน 630,000,000 บาท 

 

เปนรายรับท่ีคาดวาจะไดรับตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  
และเปรียบเทียบจากรายรับจริง 3 ปยอนหลังและรายรับจรงิในปปจจุบัน 
 

   

 
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 180,300,000 บาท 

 

เปนรายรับท่ีคาดวาจะไดรับตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอน 
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  
มาตรา 24 (3) และเปรียบเทียบจากรายรับจริง 3 ปยอนหลังและ 
รายรับจริงในปปจจุบนั 
 

   

 
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ รอยละ 5 จํานวน 292,300,000 บาท 

 

เปนรายรับท่ีคาดวาจะไดรับจากกรมสรรพากร โดยเปรียบเทียบ 
จากรายรับจริง 3 ปยอนหลังและรายรับจริงในปปจจบุัน 
 

   

 
คาภาคหลวงแร จํานวน 6,600,000 บาท 

 

เปนรายรับท่ีคาดวาจะไดรับโดยเปรียบเทียบจากรายรับจริง 3 ปยอนหลัง
และรายรับจริงในปปจจบุัน 
 

   

 
คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 85,000,000 บาท 

 

เปนรายรับท่ีคาดวาจะไดรับโดยเปรียบเทียบจากรายรับจริง 3 ปยอนหลัง
และรายรับจริงในปปจจบุัน 
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หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 481,301,500 บาท 

 
เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจ 
ถายโอนเลือกทํา 

จํานวน 481,301,500 บาท 

 

ประมาณการตามขอเท็จจริงท่ีคาดวาจะไดรับ โดยเปรียบเทียบจากรายรับ
จริงยอนหลัง ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป เพ่ือสนับสนุนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
อ าเภอเมืองขอนแกน่ จังหวัดขอนแก่น 

  ประมาณการ 

  ปี 2565 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   

  งบบุคลากร   
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   

    เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,766,000 
    ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 390,000 

    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 390,000 
    เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 899,600 
    ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,064,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 13,509,800 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 46,111,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,179,400 
    เงินประจ าต าแหน่ง 873,600 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 1,113,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 21,163,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 876,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 71,316,000 

รวมงบบุคลากร 84,825,800 
  งบด าเนินงาน   
  ค่าตอบแทน   

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31,530,000 
    ค่าเบี้ยประชุม 110,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 810,000 
    ค่าเช่าบ้าน 1,694,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร   

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 537,800 
รวมค่าตอบแทน 34,681,800 

  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ   

      1. ค่าจ้างเหมาบริการ 5,510,000 
      2. ค่าธรรมเนยีมต่างๆ 300,000 
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      3. ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร 80,000 
      4.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 50,000 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 1,900,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   

      1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 309,000 
      2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนา 2,500,000 

      3.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 200,000 
      4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น 100,000 
      5.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 50,000 

      6.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในเขตองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 100,000 
      7.ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยเสริมสรา้งวินัยจราจร 500,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,445,000 
รวมค่าใช้สอย 15,044,000 

  ค่าวัสด ุ   

    วัสดุส านักงาน 450,000 
    วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 200,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 280,000 
    วัสดุก่อสร้าง 100,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 317,900 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,375,500 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 250,000 

    วัสดุการเกษตร 100,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 255,000 

    วัสดุอื่น 150,000 
รวมค่าวัสดุ 4,478,400 

  ค่าสาธารณูปโภค   

    ค่าบริการไปรษณีย ์ 500,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 400,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 900,000 
รวมงบด าเนินงาน 55,104,200 

  งบลงทุน   
  ค่าครุภัณฑ์   
    ครุภณัฑ์ส านักงาน   

      1.1 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน มีพนักพิงหลัง มีท่ีท้าวแขน 42,000 
      1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน มีพนักพิงหลัง 5,600 

      1.3 ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพิงหลงั 54,000 
      1.4 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน แบบมีพนักพิงหลัง 56,000 
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      1.5 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน 18,000 
      1.6 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 10,200 

      1.7 ค่าจัดซื้อโต๊ะส านักงาน 5,300 
      1.8 ค่าจัดซื้อโต๊ะส านักงาน 21,600 

      1.9 ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค ์ 92,500 
      1.10 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต 35,000 

      1.11 ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน 14,400 
      1.12 ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ลิ้นชัก 3,650 
      1.13 ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กแบบกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 7,000 

      1.14 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 25,100 BTU พร้อมติดตั้ง 130,000 
      1.15 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 36,100 BTU พร้อมติดตั้ง 198,000 

  ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว  
      2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องตดัหญ้าแบบข้ออ่อน 21,800 
      2.2 ค่าจัดซื้อเครื่องตดัหญ้าแบบลอ้จักรยาน 24,000 

      2.3 ค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงกระบอก 99,500 
      2.4 ค่าจัดซื้อเครื่องล้างท่อ 19,800 

    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   
      3.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรบังานประมวลผล 88,000 

      3.2 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน 17,000 
      3.3 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 102,000 
      3.4 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 92,000 

      
3.5 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

44,000 

      
3.6 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2   
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

60,000 

      3.7 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 15,600 

      3.8 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 50,000 
      3.9 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ี 30,000 

      3.10 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 2 (27 หน้า/นาที) 54,000 
      3.11 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษขนาด A3 54,000 

      3.12 ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร ์ส าหรับงานเกบ็เอกสารระดับศูนยบ์ริการ แบบท่ี 1 17,000 
      3.13 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสญัญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 1 10,800 
      3.14 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสญัญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 2 138,000 

      3.15 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 7,500 
รวมค่าครุภัณฑ์ 1,638,250 

รวมงบลงทุน 1,638,250 
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  งบเงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน   

      อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอโนนศิลา 100,000 
รวมเงินอุดหนุน 100,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 
รวมงานบริหารทั่วไป 141,668,250 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ   
  งบบุคลากร   
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 14,240,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 200,000 

    เงินประจ าต าแหน่ง 139,200 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 3,170,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 17,773,200 
รวมงบบุคลากร 17,773,200 

  งบด าเนินงาน   
  ค่าตอบแทน   

    ค่าเบี้ยประชุม 100,000 
    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 95,000 
    ค่าเช่าบ้าน 300,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร   
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 200,000 

รวมค่าตอบแทน 695,000 
  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ   

      1.ค่าจ้างเหมาบริการ 280,000 
      2.ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ 1,000,000 

      
3. ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวใหม ่(New Normal) 

500,000 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   

      1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 73,000 
      2.ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 300,000 

      
3.ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท า/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่น 

200,000 

      
4.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด (Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

100,000 
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      5.ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น 400,000 

      
6.ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการเพิ่มเติม/เปลีย่นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) 

3,000,000 

      7.ค่าใช้จ่ายโครงการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 340,000 

      
8.ค่าใช้จ่ายโครงการบรูณาการดา้นการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นระหวา่งภาคีเครือข่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 

1,200,000 

      
9. ค่าใช้จ่ายโครงการหลักสตูรเสรมิสร้างสมรรถนะนักบริหารด้านกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ  
เพือ่การบริหารท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ 

500,000 

      
10. ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่วิชาการด้านการจัดท าแผนและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

500,000 

      
11. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

150,000 

      
12. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนยอ์ านวยความสะดวกและบริการขอ้มูลข่าวสารองค์การบรหิารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

150,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 105,000 

รวมค่าใช้สอย 8,798,000 
  ค่าวัสดุ   

    วัสดุส านักงาน 150,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 45,500 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 76,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 100,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 115,000 
รวมค่าวัสดุ 496,500 

รวมงบด าเนินงาน 9,989,500 
  งบลงทุน   
  ค่าครุภัณฑ์   

    ครุภณัฑ์ส านักงาน   
      1.1 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 28,000 

      1.2 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 16,000 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   

      
2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

60,000 

      2.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 4,300 

      2.3 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 8,900 
      2.4 ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร ์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บรกิาร แบบท่ี 3 36,000 

รวมคา่ครุภัณฑ์ 153,200 
รวมงบลงทุน 153,200 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 27,915,900 
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งานบริหารงานคลัง   
  งบบุคลากร   

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 24,807,500 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 222,300 
    เงินประจ าต าแหน่ง 224,400 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5,055,500 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 165,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 30,474,700 

รวมงบบุคลากร 30,474,700 
  งบด าเนินงาน   

  ค่าตอบแทน   
    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 390,000 
    ค่าเช่าบ้าน 564,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร   
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 389,400 

รวมค่าตอบแทน 1,343,400 
  ค่าใช้สอย   

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ   
      1. ค่าจ้างเหมาบริการ 1,880,000 
      2. ค่าธรรมเนยีมต่างๆ 80,000 

      3. ค่าเบี้ยประกัน 830,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   

      1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 67,000 
      2.ค่าสินไหมทดแทน 100,000 
      3.ค่าใช้จ่ายในการเร่งรดัจัดเก็บภาษ ี 350,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 235,000 
รวมค่าใช้สอย 3,542,000 

  ค่าวัสดุ   
    วัสดุส านักงาน 520,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 49,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 290,000 
รวมค่าวัสดุ 1,034,000 
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  ค่าสาธารณูปโภค   
    ค่าไฟฟูา 9,000,000 

    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 700,000 
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 450,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 10,150,000 
รวมงบด าเนินงาน 16,069,400 

  งบลงทุน   
  ค่าครุภัณฑ์   
    ครุภณัฑ์ส านักงาน   

      1.1 ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 59,000 
      1.2 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 10,500 

      1.3 ค่าจัดซื้อเครื่องค านวณเลขไฟฟูา 10,500 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   

      
2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) 

270,000 

      2.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 23,400 

      2.3 ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร ์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บรกิาร แบบท่ี 2 29,000 
รวมค่าครุภัณฑ์ 402,400 

รวมงบลงทุน 402,400 
รวมงานบริหารงานคลัง 46,946,500 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 216,530,650 

แผนงานการศึกษา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   

  งบบุคลากร   
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 293,423,500 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 27,314,600 
    เงินประจ าต าแหน่ง 830,400 

    เงินวิทยฐานะ 32,810,900 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 3,284,700 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 37,692,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 1,913,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 397,269,100 

รวมงบบุคลากร 397,269,100 
  งบด าเนินงาน   

  ค่าตอบแทน   
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,151,000 
    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 295,000 
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    ค่าเช่าบ้าน 700,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร   

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 200,000 
รวมค่าตอบแทน 3,346,000 

  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ   

      1. ค่าจ้างเหมาบริการ 3,138,700 

      
2. ค่าจ้างท่ีปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

9,000,000 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   
      1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 85,000 

      
2. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบคุลากรสนับสนนุการสอนของสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

400,000 

      
3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและสง่เสริมการบรหิารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน 

200,000 

      4. ค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 200,000 

      
5. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของครูและนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000 

      
6. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาและกระบวนการจดัการเรียนรู ้เพื่อยกระดับคุณภาพ
ครูและคุณภาพการศึกษา 

400,000 

      7. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 400,000 

      
8. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

200,000 

      
9. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนรู้ของครูด้วยนวัตกรรม Smart Learning เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

1,141,000 

      10. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา 200,000 
      11. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 100,000 

      
12. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าและประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดขอนแก่น 

300,000 

      13. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1,300,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 580,000 

รวมค่าใช้สอย 18,644,700 
  ค่าวัสดุ   
    วัสดุส านักงาน 220,000 

    วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 100,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 1,764,200 

    วัสดุก่อสร้าง 100,000 
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    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 75,600 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 233,000 

    วัสดุการเกษตร 100,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 120,000 

    วัสดุอื่น 17,000,000 
รวมคา่วัสดุ 19,712,800 

รวมงบด าเนินงาน 41,703,500 
  งบลงทุน   
  ค่าครุภัณฑ์   

    ครุภณัฑ์ส านักงาน   
      1.1 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน 19,800 

      1.2 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างานส าหรับผูบ้ริหาร 5,500 
      1.3 ค่าจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ โรงเรยีนเมืองพลพิทยาคม 497,800 
      1.4 ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรยีนยางพาราระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบะแค 270,000 

      1.5 ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรยีนระดับมัธยมศึกษา 2,117,500 
      1.6 ค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้น 22,700 

      1.7 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 17,000 
    ครุภณัฑ์การศึกษา   

      2.1 ค่าจัดซื้อครุภณัฑ์ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตรโ์รงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 10,000,000 
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

      3.1 ค่าจัดซื้อครุภณัฑร์ถบรรทุก (ดีเซล) โรงเรยีนบ้านบะแค 1,300,000 
    ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   
      4.1 ค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 52,000 

    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว   
      5.1 ค่าจัดซื้อเครื่องตดัหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000 

      5.2 ค่าจัดซื้อเครื่องตดัหญ้าแบบน่ังขับ 170,000 
      5.3 ค่าจัดซื้อตู้ท าน้ าร้อน - น้ าเย็น 8,900 

    ครุภณัฑ์ดนตรีและนาฏศิลป ์   
      6.1 ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนพูวัดพิทยาคม อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 100,000 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   

      
7.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
19 นิ้ว) 

120,000 

      7.2  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 204,000 
      7.3 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับงานส านักงาน 17,000 
      7.4 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรบังานประมวลผล 44,000 

      7.5 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์  (Ink Tank Printer) 22,500 
      7.6 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 10,000 

      7.7 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ี 15,000 
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      7.8 ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 17,000 
      7.9 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 25,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,074,700 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
      1. ค่าก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 1,998,000 

      2. ค่าก่อสร้างถนน คสล.โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม อ าเภอซ าสูง จังหวดัขอนแก่น 224,000 
      3. ค่าก่อสร้างระบบรดน้ าสนามฟตุบอล โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 499,000 
      4. ค่าก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 500,000 

      5. ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค ์โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม อ าเภอซ าสงู จังหวัดขอนแก่น 375,000 
      6. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรยีนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 300,000 

      7. ค่าปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหาร โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 500,000 
      8. ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรตีเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมหนองเขียด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 400,000 
      9. ค่าปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 500,000 

      10. ค่าก่อสร้างห้องน้ านักเรียนชายหญิง โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อ าเภอกระนวน จังหวดัขอนแก่น 500,000 
      11. ค่าก่อสร้างห้องน้ านักเรยีนชายหญิงโรงเรยีนพระธาตุขามแก่นพิทยาลยั อ าเภอน้ าพอง จังหวดัขอนแก่น 500,000 

      12. ค่าก่อสรา้งอัฒจันทร์โครงเหลก็ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 140,000 

      
13. ค่าปรับปรุงสนามฟตุบอลภายในโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ต าบลลอมคอม อ าเภอพล          
จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,936,000 
รวมงบลงทุน 22,010,700 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 460,983,300 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

  งบด าเนินงาน   
  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   

      1. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น 200,000 
รวมค่าใช้สอย 200,000 

รวมงบด าเนินงาน 200,000 
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ   
  งบด าเนินงาน   
  ค่าใช้สอย   

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   

      
1. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการจัดการของครู เพื่อส่งเสริมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ของ
นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

400,000 

      
2. ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของสถานศึกษาสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวดั
ขอนแก่น 

350,000 
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      3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 200,000 
      4. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 200,000 

      5. ค่าใช้จ่ายโครงการค่าย STEM ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 870,900 
      6. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจดัการศึกษาพิเศษองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น 150,000 

      
7. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น ส าหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

150,000 

      8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา 300,000 

      
9.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปอูงกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

300,000 

      10.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 143,032,500 
รวมค่าใช้สอย 145,953,400 

รวมงบด าเนินงาน 145,953,400 
  งบเงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน   

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
      1) อุดหนุนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 1,000,000 

      2) อุดหนุนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 1,000,000 
      3) อุดหนุนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 1,000,000 

      4) อุดหนุนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 1,000,000 
      5) อุดหนุนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 1,000,000 
      6) อุดหนุนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 1,000,000 

      7) อุดหนุนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 200,000 
รวมเงินอุดหนุน 6,200,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 6,200,000 
รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 152,153,400 

รวมแผนงานการศึกษา 613,336,700 

แผนงานสาธารณสุข   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   

  งบบุคลากร   
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 6,050,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 67,200 
    เงินประจ าต าแหน่ง 103,200 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 200,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 58,800 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,479,200 
รวมงบบุคลากร 6,479,200 
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  งบด าเนินงาน   
  ค่าตอบแทน   

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 40,000 
    ค่าเช่าบ้าน 100,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร   
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 52,800 

รวมค่าตอบแทน 192,800 
  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ   

      ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   

      1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 16,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 

รวมค่าใช้สอย 166,000 

  ค่าวัสดุ   
    วัสดุส านักงาน 50,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 45,000 

รวมค่าวัสดุ 105,000 
รวมงบด าเนินงาน 463,800 

  งบลงทุน   

  ค่าครุภัณฑ์   
    ครุภณัฑ์ส านักงาน   

      1.ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน มีพนักพิงหลัง มีท่ีเท้าแขน 28,000 
      2.ค่าจัดซื้อโตะ๊ส านักงาน 5,300 
      3.ค่าจัดซื้อโตะ๊ส านักงาน 32,400 

      4.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน 28,800 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   

      1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 22,000 
      2.ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิ้ว) 34,000 

      3.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 26,700 
      4.ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 7,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ 184,700 

รวมงบลงทุน 184,700 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 7,127,700 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   
  งบด าเนินงาน   

  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   

      1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสาธารณสุข 21,565,000 
      2.ค่าใช้จ่ายโครงการแกนน าสาธารณสุขร่วมใจปูองกันโรคและภัยสุขภาพในชุมชน 200,000 

รวมค่าใช้สอย 21,765,000 
รวมงบด าเนินงาน 21,765,000 

  งบเงินอุดหนุน   

  เงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ   

      1.อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 300,000 
      2.อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 200,000 
      3.อุดหนุนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 880,000 

    เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล   
      1.อุดหนุนมูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ปวุยปากแหว่ง เพดานโหว ่และพิการทางศีรษะและใบหน้า 300,000 

      2.อุดหนุนมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น 1,500,000 
รวมเงินอุดหนุน 3,180,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 3,180,000 
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 24,945,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 32,072,700 

แผนงานเคหะและชมุชน   
งานไฟฟ้าและประปา   

  งบเงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ   

      1. อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมภิาคอ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 193,000 
      2. อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมภิาคอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 500,000 

รวมเงินอุดหนุน 693,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 693,000 

รวมงานไฟฟ้าและประปา 693,000 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล   
  งบด าเนินงาน   

  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   

      1. ค่าใช้จ่ายโครงการเสรมิสร้างศกัยภาพชุมชนในการจัดการขยะมลูฝอยแบบครบวงจร 300,000 

      2. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะและมลพิษในจังหวัดขอนแก่น 300,000 
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      3. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย จังหวัดขอนแก่น 300,000 
      4. ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสานจังหวัดขอนแก่น 60,000 

รวมค่าใช้สอย 960,000 

รวมงบด าเนินงาน 960,000 
  งบเงินอุดหนุน   

  เงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ   

      1. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอโนนศิลา 200,000 
รวมเงินอุดหนุน 200,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 200,000 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,160,000 
รวมแผนงานเคหะและชมุชน 1,853,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน   
  งบด าเนินงาน   

  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   

      1. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 1,000,000 
      2. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 200,000 

      
3. ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ
ผู้สูงอาย ุ

500,000 

รวมค่าใช้สอย 1,700,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,700,000 
  งบเงินอุดหนุน   

  เงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
      1. อุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น 1,200,000 

      2. อุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น 400,000 
      3. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอโนนศิลา 200,000 

      4. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองขอนแก่น 300,000 
      5. อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรชุมแพ 3,000,000 

      6. อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรบ้านไผ ่ 100,000 
      7. อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรบ้านไผ ่ 200,000 
      8. อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรบ้านไผ ่ 300,000 

      9. อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรบ้านไผ ่ 200,000 
      10. อุดหนุนสถานตี ารวจภูธรพระยืน 200,000 

      11. อุดหนุนสถานตี ารวจภูธรบ้านแฮด 300,000 
      12. อุดหนุนสถานตี ารวจภูธรบ้านแฮด 300,000 
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    เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล   
      1. อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 300,000 

      2. อุดหนุนสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น 200,000 
รวมเงินอุดหนุน 7,200,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 7,200,000 
รวมงานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน 8,900,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8,900,000 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ   
งานกีฬาและนันทนาการ   

  งบด าเนินงาน   
  ค่าใช้สอย   

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   
      1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการกีฬา 2,758,000 

      
2. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนานักกีฬาและผู้ฝึกสอนเทควันโด และการแข่งขัน อบจ.ขอนแก่น      
เทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทย 

700,000 

      3. ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 500,000 

      
4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกดัองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น สู่ความเป็นเลศิ
ทางด้านกีฬา 

1,000,000 

      
5. ค่าใช้จ่ายโครงการ อบจ.ขอนแก่น พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ เยาวชนและประชาชนในชุมชน 
จังหวัดขอนแก่น 

200,000 

รวมค่าใช้สอย 5,158,000 

รวมงบด าเนินงาน 5,158,000 
  งบเงินอุดหนุน   
  เงินอุดหนุน   

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ   
      1. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านแฮด 250,000 

    เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล   
      1. อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น 2,800,000 

รวมเงินอุดหนุน 3,050,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 3,050,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 8,208,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   
  งบด าเนินงาน   

  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   
      1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม 3,000,000 

      2. ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดแข่งขันศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านอีสาน 200,000 
รวมค่าใช้สอย 3,200,000 
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รวมงบด าเนินงาน 3,200,000 
  งบเงินอุดหนุน   

  เงินอุดหนุน   
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ   

      1. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอหนองสองห้อง 300,000 
      2. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอโนนศิลา 500,000 

      3. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านไผ ่ 300,000 
      4. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านแฮด 200,000 
      5. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอภูผาม่าน 150,000 

      6. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอหนองนาค า 700,000 
      7. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบ้านฝาง 300,000 

      8. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอชุมแพ 200,000 
      9. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอแวงน้อย 300,000 
      10. อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอโคกโพธ์ิไชย 200,000 

รวมเงินอุดหนุน 3,150,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 3,150,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 6,350,000 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว   

  งบด าเนินงาน   
  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   

      1. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 500,000 
รวมค่าใช้สอย 500,000 

รวมงบด าเนินงาน 500,000 
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 500,000 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 15,058,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   

  งบบุคลากร   
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 26,500,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 230,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 420,000 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 3,455,600 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า 100,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 12,000,000 
    เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 410,000 
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 43,115,600 
รวมงบบุคลากร 43,115,600 

  งบด าเนินงาน   
  ค่าตอบแทน   

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 200,000 
    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 55,000 

    ค่าเช่าบ้าน 370,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร   
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 300,000 

รวมค่าตอบแทน 925,000 
  ค่าใช้สอย   

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ   
      1. ค่าจ้างเหมาบริการ 1,590,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   

      1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1,450,000 

      
2.ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานธรณีขอนแก่น สู่อุทยานธรณโีลกของยูเนสโก (KhonKaen GeoPark ; 
Aspiring UNESCO Global Geopark) 

1,400,000 

      3.ค่าใช้จ่ายในการถางปุาและตัดวชัพืชสองข้างทางถนนลาดยาง 100,000 

      4.ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยทางถนน 500,000 
      5.ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมปะผิวจราจรแบบ COLD MIX 7,000,000 
      6.ค่าใช้จ่ายโครงการปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังหรือถนนหินคลุก 4,200,000 

      7.ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดขอนแกน่ 1,000,000 
      8.ค่าใช้จ่ายโครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าและงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1,000,000 

      
9.ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการงานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนท้ังมวล 
(Universal Design) 

200,000 

      
10. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่างในถนนท่ีอยู่ในความรับผดิชอบขององค์การบริหารสว่น
จังหวัดขอนแก่น 

300,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,500,000 

รวมค่าใช้สอย 21,240,000 
  ค่าวัสดุ   

    วัสดุส านักงาน 200,000 
    วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 30,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 

    วัสดุก่อสร้าง 5,614,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,512,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,165,500 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 175,000 
    วัสดุอื่น 350,000 
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รวมค่าวัสดุ 10,096,500 
  ค่าสาธารณูปโภค   

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 90,000 
รวมค่าสาธารณูปโภค 90,000 

รวมงบด าเนินงาน 32,351,500 
  งบลงทุน   

  ค่าครุภัณฑ์   
    ครุภณัฑ์ส านักงาน   

      
1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  
ขนาด 24,000 บีทียู 

324,000 

      1.2 ค่าจัดซื้อเครื่องตดักระดาษมือโยก ขนาด A4 6,500 

      1.3 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 40,000 
      1.4 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต 77,000 
      1.5 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน 64,800 

    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   

      
2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
19 นิ้ว) 

110,000 

      
2.2 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
19 นิ้ว) 

120,000 

      2.3 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 119,000 
      2.4 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 69,000 

      2.5 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสญัญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 5,600 
      2.6 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย (Access Point) แบบท่ี 1 5,400 

      2.7 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 6,300 
      2.8 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอรห์รือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษขนาด A3 108,000 
      2.9 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 15,000 

      2.10 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอรห์รือ LED ขาวด า 20,000 
      2.11 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 8,600 

      2.12 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 23,400 
      2.13 ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 18,500 

      2.14 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 47,500 
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
      3.1 ค่าจัดซื้อเรือท้องแบน พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ 360,000 

    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว   
      4.1 ค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 25,100 

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,573,700 
รวมงบลงทุน 1,573,700 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 77,040,800 
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งานก่อสร้าง   
  งบลงทุน   

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   

      
1.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง - เขตบ้าน
ห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
2.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านโนนท่อน หมู่ที ่3 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง - เขตบ้าน
ห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
3.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 3020 บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 - เขตบา้น
หนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ต าบลดอนดู ่อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
4.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู่ เชื่อม
ทางหลวงชนบทหมายเลข 3020 อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
5.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ต าบลทา่พระ - บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 
ต าบลดอนหัน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

631,000 

      
6.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 21 ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง - อ าเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
7.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสระ หมู่ที่ 6 ต าบลดอนช้าง - บ้านเต่า หมู่ที่ 9 ต าบลบ้าน
หว้า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
8.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮ ีหมู่ที่ 4 ต าบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบทหมายเลข 
ขก 4008 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
9.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่านางาม หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านหว้า - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2062 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
10.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านผือ หมู่ที่ 2 (ซอยธารน้ าใจ 1) ต าบลพระลับ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

375,000 

      
11.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่าโพนทอง หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านหวา้ - ถนนเหล่านาดี อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
12.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหลบุหญ้าคา หมู่ที่ 9 ต าบลดอนหัน - ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
13.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 - บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 ต าบลโคกส ี- 
บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองตูม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

448,000 

      
14.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 - บ้านเลิง หมู่ที่ 8 ต าบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
15.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านพรหมนมิิต หมู่ที่ 4 ต าบลโคกสี – ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

444,000 

      
16.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านปากเปือย หมู่ที่ 7 ต าบลบึงเนียม - บ้านพระคือ หมู่ที่ 3,16 ต าบลพระ
ลับ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

486,000 

      
17.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านบึงเนียม หมู่ที่ 1 ต าบลบึงเนียม - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 (ขอนแก่น - เชียงยืน) อ าเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น 

449,000 

      
18.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 10 ต าบลหนองตมู - ทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ขก ถ 10069 (หนองบัวน้อย - กระนวน) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      
19.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านหนองตูม หมู่ที่ 1 ต าบลหนองตูม - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

471,000 

      
20.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านดอนดู ่หมู่ที่ 11 ต าบลบงึเนียม - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 (ขอนแก่น - เชียงยืน) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

395,000 
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21.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 ต าบลพระลับ - บ้านสงเปือย หมู่ที่ 8,12 
ต าบลบึงเนียม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

473,000 

      
22.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 17 ต าบลพระลับ อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น - เขตต าบลโพนงาม อ าเภอโกสุมพสิัย จังหวดัมหาสารคาม 

498,000 

      
23.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโคกท่า หมู่ที่ 11 ต าบลหนองตูม - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

450,000 

      
24.ค่าก่อสร้างถนนดิน สายจากบา้นห้วยโจด หมู่ที่ 1 ต าบลโนนข่า - บ้านปุาพร้าว หมู่ที่ 6 ต าบล 
หนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
25.ค่าก่อสร้างถนนดิน สายจากบา้นปุาพร้าว หมู่ที ่6 ต าบลหนองมะเขือ - บ้านหนองหญ้าปล้อง  
หมู่ที่ 12 ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
26.ค่าก่อสร้างถนนดิน สายจากบา้นโคกเสนห่์ หมู่ที ่13 ต าบลหนองแวงนางเบ้า - เขตต าบลปอแดง 
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
27.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 6 ต าบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม –  
บ้านส าราญ) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
28.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 ต าบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - 
บ้านส าราญ) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
29.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านง้ิว หมู่ที่ 9 ต าบลสาวะถี - เขตต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

488,000 

      
30.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองปิง หมู่ที ่10,18 ต าบลสาวะถี - ถนนโคลัมโบ อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

466,000 

      
31.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนตุ่น หมู่ท่ี 12 ต าบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - 
บ้านส าราญ) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
32.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านง้ิว หมู่ที่ 9,19 ต าบลสาวะถี - ถนนโคลัมโบ อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

247,000 

      
33.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองตาไก้ หมู่ที ่1,17 ต าบลสาวะถี - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8,18 
ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
34.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 7 ต าบลสาวะถี - ทางลาดยาง (สาย ขก ถ 10068  
บ้านสาวะถี - บ้านง้ิว) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

482,000 

      
35.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ต าบลแดงใหญ่ - ทางลาดยาง (สาย ขก ถ 10060 
บ้านโนนเรือง - บ้านหนองกอย) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

463,000 

      
36.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14,20 ต าบลสาวะถี - เขตต าบลบ้านค้อ อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
37.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางลาดยาง (สาย ขก ถ 10066 บ้านลาดนาเพยีง - บ้านหนองเซียง
ซุย) - บ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 13 ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
38.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเพี้ยฟาน หมู่ที ่13 ต าบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านโนนรงั 
- บ้านปุาหวายนั่ง) อ าเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
39.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู่ที ่8,18 ต าบลบ้านทุ่ม - เขตต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

432,000 

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

437,000 

      
41.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นง้ิว หมู่ที่ 9,19 ต าบลสาวะถี - เขตต าบลบ้านค้อ 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
42.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นสาวะถี หมู่ที่ 7 ต าบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท (สาย
บ้านทุ่ม - บ้านส าราญ) อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแก่น 
 

499,000 
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43.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย ขก ถ 10060 บ้านโนนเรือง - บ้านหนองกอย อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
44.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นโคกส ี หมู่ที่ 16 ต าบลบ้านค้อ - ทางลาดยาง (สาย
บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
45.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นโคกเปีย้ หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านค้อ - ทางลาดยาง (สาย
บ้านโคกสี - ทางลาดยางสาย ขก ถ 10059) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
46.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นโนนเรือง หมู่ที่ 18 ต าบลบ้านค้อ - บ้านหนองหลุบ  
หมู่ที่ 7 ต าบลแดงใหญ ่อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
47.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นเพี้ยฟาน หมู่ที่ 5 ต าบลส าราญ - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
48.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นโคก หมู่ที่ 12 ต าบลส าราญ - เขตต าบลศลิา อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
49.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นอัมพวัน หมู่ที่ 8 ต าบลส าราญ - ทางหลวงชนบท
หมายเลข ขก 1027 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
50.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 - บ้านโนนม่วง  
หมู่ที่ 3 ต าบลศลิา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
51.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นโนน หมู่ที่ 13 ต าบลโนนท่อน - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
52.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นค าบอน หมู่ที่ 7 ต าบลโนนท่อน - ทางลาดยาง  
(สายบ้านโนนลาน - บ้านซ าจาน) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
53.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นหนองขาม หมู่ที่ 12 ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมือง –  
เขตต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
54.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 ต าบลโนนท่อน - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
55.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านสว่างวาร ีหมู่ที่ 10 ต าบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

475,000 

      
56.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านเชิญ หมู่ที่ 6 ต าบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อ าเภอ 
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

475,000 

      
57.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรตี บ้านหนองบัว หมูที่ 11 ต าบลชุมแพ – เทศบาลเมือง 
ชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
58.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรตี บ้านหนองจิก หมู่ที่ 7 ต าบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุม
แพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
59.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรตี บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 4 ต าบลชุมแพ – เทศบาลเมือง 
ชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

700,000 

      
60.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชุมชนไผ่กดุหิน เทศบาลเมืองชุมแพ (ข้างโรงเรียนสอนภาษา) - 
บ้านหนองสังข์ หมู่ที ่5 ต าบลไชยสอ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

475,000 

      
61.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านไชยสอ หมู่ที่ 1 ต าบลไชยสอ - ต าบลหนองไผ่ อ าเภอ 
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

455,000 

      
62.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชุมชนไผ่กดุหิน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองชุมแพ - 
ต าบลไชยสอ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

245,000 

      
63.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 6 ต าบลไชยสอ - ทางหลวงหมายเลข 201 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

457,000 

      
64.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนนปูุตาพัฒนา เทศบาลเมอืงชุมแพ - ต าบลหนองไผ่ อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 

475,000 
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65.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชุมชนสว่างวารี 3 เทศบาลเมืองชุมแพ - ต าบลชุมแพ อ าเภอ 
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

455,000 

      
66.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชุมชนหนองทุ่ม 4 เทศบาลเมืองชุมแพ - ต าบลหนองไผ่ อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

475,000 

      
67.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนนโนนปักกลิ้ง เทศบาลเมอืงชุมแพ - ต าบลหนองไผ่ อ าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

475,000 

      
68.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนนประชาอุทิศพัฒนา ซอย 8 เทศบาลเมืองชุมแพ - ต าบล
หนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

442,000 

      
69.ค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามปูอม หมู่ที่ 4 ต าบลขัวเรยีง อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

700,000 

      
70.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองไผ่ - ต าบลวังหินลาด 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
71.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านห้วยบง หมู่ที ่6 ต าบลหนองไผ่ - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 
ต าบลวังหินลาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

450,000 

      
72.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 ต าบลหนองเสาเล้า – ถนนมะลิวลัย ์
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
73.ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอชุมแพ 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
74.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านค ามืดเหนือ หมู่ที ่12 ต าบลน้ าพอง - ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

492,000 

      
75.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง - ต าบลค าม่วง อ าเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

494,000 

      
76.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านค าแก่นคณู หมู่ที่ 12 ต าบลม่วงหวาน - ต าบลกุดน้ าใส 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

410,000 

      
77.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 10 ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 

300,000 

      
78.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง  
จังหวัดขอนแก่น - ถนน ขก 4003 

404,000 

      
79.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลบัวเงิน อ าเภอน้ าพอง - ต าบลหนองโน 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

461,000 

      
80.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านค าจั่น หมู่ที่ 6 ต าบลบัวเงิน - ต าบลพังทุย อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

261,000 

      
81.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ต าบลบัวเงิน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น –  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (น้ าพองกระนวน) 

278,000 

      
82.ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมตดิตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ในเขตต าบลบัวเงิน อ าเภอ 
น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
83.ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมตดิตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ในเขตต าบลพังทุย อ าเภอ 
น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
84.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 ต าบลบริบูรณ์ - ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

199,000 

      
85.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านผาน้ าเที่ยง หมู่ที ่4 ต าบลบริบรูณ ์- ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

332,000 

      
86.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 2 ต าบลบริบูรณ ์- ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 
 

400,000 
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87.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 ต าบลบริบูรณ์ - ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

448,000 

      
88.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านผาขาม หมู่ที่ 5 ต าบลบริบรูณ์ - ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

400,000 

      
89.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนประวัติ หมู่ที ่6 ต าบลบริบรูณ์ - ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

400,000 

      
90.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที ่7 ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - 
ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

400,000 

      
91.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเทพชมพู หมู่ที่ 9 ต าบลบริบูรณ์ - ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแกน่ 

332,000 

      
92.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแดง - ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
93.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโพธ์ิทอง หมู่ที่ 7 ต าบลหนองแดง - ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

433,000 

      
94.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแดง - ต าบลศรสีุข อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
95.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโพธ์ิชัย หมู่ที่ 10 ต าบลหนองแดง - ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
96.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ต าบลหนองแดง - ต าบลศรสีุข อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
97.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองโก หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแดง - ต าบลศรสีุข อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

379,000 

      
98.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแดง - ต าบลซ ายาง อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

205,000 

      
99.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแดง - ถนนลาดยางสายบ้านสันติสุข - 
บ้านศรีอุบล อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น 

138,000 

      
100.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนาดี หมู่ที ่4 ต าบลบ้านใหม่ - ต าบลซ ายาง อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

430,000 

      
101.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านใหม่สามัคค ีหมู่ที่ 1 ต าบลบ้านใหม่ - ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
102.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเทพรักษา หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านใหม่ - ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
103.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเบ็ญจวัลย์ หมู่ที ่9 ต าบลบา้นใหม่ - ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

371,000 

      
104.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านใหม่ - ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
105.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนาดี หมู่ที ่4 ต าบลบ้านใหม่ - ต าบลภูหา่น อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

303,000 

      
106.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 11 เชื่อมถนนลาดยางบ้านโสกรัง หมู่ที่ 3 ต าบลศรสีุข 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

251,000 

      
107.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังทรายขาว หมู่ที่ 15 ต าบลศรสีขุ - ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ู
จังหวัดขอนแก่น 

208,000 

      
108.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกรัง หมู่ที่ 3 ต าบลศรสีุข - ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 
 

499,000 
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109.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ต าบลศรสีุข - ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

381,000 

      
110.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ต าบลศรสีุข - ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแกน่ 

242,000 

      
111.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกไม้งาม หมู่ที ่1 ต าบลศรีสุข - ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

433,000 

      
112.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 ต าบลศรสีุข - ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
113.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 5 ต าบลศรีสุข - ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
114.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ต าบลภูห่าน - บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านใหม ่
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
115.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ต าบลภูห่าน - บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ต าบล 
บ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
116.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ต าบลภูห่าน - ต าบลซ ายาง อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
117.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 14 ต าบลวังเพิ่ม - ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
118.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ต าบลวังเพิ่ม - ถนนลาดยางสายบ้านวังเพิ่ม –  
บ้านโสกส้มกบ อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
119.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ต าบลวังเพิ่ม - ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
120.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหาดสวรรค์ หมู่ที ่13 ต าบลวังเพิ่ม - ต าบลศรสีุข อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
121.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 12 ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู - ต าบลวังหิน
ลาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

356,000 

      
122.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู - เขตอ าเภอภูเวยีง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
123.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนส าราญ หมู่ที่ 5 ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู - ต าบลวังหินลาด 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

400,000 

      
124.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนางาม หมู่ที่ 14 ต าบลนาจาน - ถนนลาดยางสายบ้านโนนทัน –  
บ้านหนองไฮ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

160,000 

      
125.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู - เขตอ าเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
126.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ต าบลนาจาน - ต าบลศรสีุข อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
127.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู - ต าบลหนองเขียด 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

267,000 

      
128.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู - ต าบลวังหินลาด 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
129.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ต าบลนาจาน - ต าบลซ ายาง อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
130.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาเจรญิ หมู่ที่ 11 ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู - ต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 

499,000 
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131.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ต าบลดงลาน - ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
132.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนแดง หมู่ที ่3 ต าบลดงลาน - ต าบลบริบรูณ์ อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
133.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 ต าบลดงลาน - ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
134.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ต าบลดงลาน - ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

366,000 

      
135.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ต าบลซ ายาง อ าเภอสีชมพู - ต าบลวังหินลาด 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
136.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ต าบลซ ายาง - ต าบลภูห่าน อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
137.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านซ ายาง หมู่ที่ 1 ต าบลซ ายาง - ต าบลภูห่าน อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
138.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสารจอด หมู่ที่ 2 ต าบลซ ายาง - ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

346,000 

      
139.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านตาด หมู่ที่ 5 ต าบลซ ายาง - ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

225,000 

      
140.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ต าบลสีชมพู - ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

256,000 

      
141.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ต าบลสีชมพู - ต าบลบริบรูณ์ อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

359,000 

      
142.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกปุากุง หมู่ที ่1 ต าบลสีชมพู - ต าบลบริบรูณ์ อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

483,000 

      
143.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกปุากุง หมู่ที ่1 ต าบลสีชมพู - ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
144.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 7 ต าบลสีชมพู - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท 
3060 อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

239,000 

      
145.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านปุาน หมู่ที่ 8 ต าบลสชีมพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
- ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

588,000 

      
146.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนาดี หมู่ที ่4 ต าบลบ้านใหม่ - ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพ ู
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
147.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกรัง หมู่ที่ 3 ต าบลศรสีุข - ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู  
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
148.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ต าบลภูห่าน อ าเภอสีชมพู - ต าบลหนองทุ่ม 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
149.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านอ่างทอง 1 หมู่ที ่7 ต าบลดงลาน - ต าบลบริบรูณ์ อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
150.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองทอง หมู่ที่ 11 ต าบลวังหินลาด - ต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
151.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านนาค าน้อย หมู่ที่ 3 ต าบลวังหินลาด - ต าบลหนองเขียด 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
152.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ต าบลหนองเขียด อ าเภอชุมแพ 
- ต าบลภูห่าน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
 

497,000 
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153.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายจากบา้นดอนตะแบง หมู่ที่ 8 ต าบลตะกั่วปุา อ าเภอ 
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรมัย ์

500,000 

      
154.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายจากบา้นหนองคลองน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลวังหิน เชื่อมทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3020 อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

447,000 

      
155.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านบก หมู่ที่ 7 ต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแวง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรรีัมย์ 

450,000 

      
156.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต าบลดงเค็ง - บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

450,000 

      
157.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านสวองเก่า หมู่ที่ 4 ต าบลหนองไผล่้อม - บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู ่อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

455,000 

      
158.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 

499,000 

      
159.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง  
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 

499,000 

      
160.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสวองใหม่ หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองไผ่ล้อม - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 
ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
161.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 6 ต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง  
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 

499,000 

      
162.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองสองห้อง - ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 
ขก ถ 10088 อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
163.ค่าก่อสรา้งท่อเหลี่ยมคอนกรตีเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 ต าบลดอนดู่ –  
ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 3020 อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

377,000 

      
164.ค่าก่อสรา้งท่อเหลี่ยมคอนกรตีเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ต าบลดอนดู่  
อ าเภอหนองสองห้อง - บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปอืยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

377,000 

      
165.ค่าก่อสรา้งท่อเหลี่ยมคอนกรตีเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 ต าบลดอนดู่ - 
บ้านปอแดง หมู่ที่ 6 ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

377,000 

      
166.ค่าก่อสรา้งท่อเหลี่ยมคอนกรตีเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 7 ต าบลดอนดู ่ - 
ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 3020 อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

377,000 

      
167.ค่าก่อสรา้งท่อเหลี่ยมคอนกรตีเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ต าบลตะกั่วปุา - 
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 ต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

377,000 

      
168.ค่าก่อสรา้งท่อเหลี่ยมคอนกรตีเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5 ต าบลดอนดู่ อ าเภอ 
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านหนองสระ หมู่ที่ 5 ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม 

355,000 

      
169.ค่าก่อสรา้งท่อเหลี่ยมคอนกรตีเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านเล้า หมู่ที่ 7 ต าบลตะกั่วปุา - บ้านขุมปูน 
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      
170.ค่าก่อสรา้งท่อเหลี่ยมคอนกรตีเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ต าบลดอนดู่ –  
ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 3020 อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      
171.ค่าก่อสรา้งท่อเหลี่ยมคอนกรตีเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ต าบลวงัหิน  
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 

490,000 

      
172.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี (ช่วงที่ 2) สายบา้นหนองแสง หมู่ที่ 2 ต าบลดอนดู่ 
อ าเภอหนองสองห้อง - ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
173.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี (ช่วงที่ 2) สายบา้นโนนท่อน หมู่ที่ 3 ต าบลดอนดู่ - 
ทางหลวงชนบท สาย ขก.4020 (หนองสองห้อง - นาเชือก) อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
174.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ต าบลหนองเม็ก –  
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ต าบลหันโจด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 
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175.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านศุภชัย หมู่ที่ 5 ต าบลคมึชาด - บ้านปุาหวาย  
หมู่ที่ 11 ต าบลดอนดู ่อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
176.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ต าบลวังหิน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 
ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
177.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองเม็ก อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 

498,000 

      
178.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านโนนเพ็ด หมู่ท่ี 5 ต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

499,000 

      
179.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ต าบลดอนดั่ง - บ้านหนองไผ่ล้อม 
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
180.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านศรสีมบูรณ์ หมูท่ี่ 7 ต าบลคมึชาด อ าเภอ 
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 

499,000 

      
181.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตีและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดใหญ่  
หมู่ที่ 3 ต าบลคึมชาด - บ้านโนนหนั หมู่ที่ 9 ต าบลดอนดั่ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
182.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ต าบลส าโรง - บ้านหนองเสี้ยว หมู่ท่ี 7 
ต าบลวังหิน อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
183.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านส าโรง หมู่ที่ 1 ต าบลส าโรง - บ้านศรีสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 ต าบลคมึชาด 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
184.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 ต าบลวังหิน อ าเภอหนองสองห้อง - 
บ้านโสกนกเต็น หมู่ที่ 1 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

499,000 

      
185.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 ต าบลหนองเม็ก - บ้านโนนรัง  
หมู่ที่ 11 ต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
186.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านแฝก หมู่ที่ 7 ต าบลหนัโจด - บ้านส าราญน้อย หมู่ที่ 2 
ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
187.ค่าก่อสรา้งท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกงุ หมู่ที่ 2 ต าบลคมึชาด - บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู ่อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

246,000 

      
188.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านยานาง หมู่ที่ 2 ต าบลเพ็กใหญ่ - บ้านหนองดู่  
หมู่ที่ 9 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
189.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ต าบลเพ็กใหญ่ - บ้านหนองคูรอง 
หมู่ที่ 7 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
190.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโจดหนองแก หมูท่ี่ 1 ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล - 
ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
191.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 ต าบลโจดหนองแก - ทางหลวง
ชนบทสาย ขก.3018 อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
192.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านนานคิม หมู่ที่ 8 ต าบลหนองแวงนางเบ้า - ทางหลวง
ชนบท สาย ขก. 1075 อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
193.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโคกเสน่ห์ หมู่ที่ 13 ต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอ
พล – บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 5 ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
194.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลเก่างิ้ว - บ้านหนองตา
นา หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
195.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 5 ต าบลเกา่ง้ิว - เทศบาลเมืองเมือง
พล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
196.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโนนตะหนิน หมูท่ี่ 5 ต าบลหัวทุ่ง - ต าบลเก่างิ้ว 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
 

499,000 
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197.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายแยกจากถนนทางหลวง 2233 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1  
ต าบลหัวทุ่ง - ต าบลเพ็กใหญ ่อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
198.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 ต าบลโจดหนองแก - บ้านหัวคู หมู่ที่ 6  
ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
199.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายจากบา้นทับบา หมู่ที่ 3 ต าบลเมืองพล เช่ือมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 207 อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
200.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายจากบา้นโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองพล เชื่อมทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
201.ค่าติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์บนถนนสายบ้านต าแย หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองพล –  
บ้านโนนกอก หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
202.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายจากบา้นห้วยโจด หมูท่ี่ 1 ต าบลโนนข่า - บ้านหนองแวง
โคตร หมู่ที่ 13 ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
203.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านโนนเมือง  
หมู่ที่ 8 ต าบลโนนข่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
204.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายจากบา้นหนองแวงใน หมู่ที่ 9 – บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 
เชือ่มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
205.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายจากบา้นโนนพริก หมูท่ี่ 7 ต าบลโคกสง่า - บ้านโนนตะโก 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
206.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายจากบา้นโนนชาด หมูท่ี่ 6 เชื่อมถนนลาดยาง อบจ.  
สายบ้านต าแย - บ้านโนนกอก ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

355,000 

      
207.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายจากบา้นหันน้อย หมูท่ี่ 10 ต าบลหนองแวงโสกพระ - 
บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

650,000 

      
208.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรตี สายบ้านละว้า หมูท่ี่ 6,10 ต าบลเมืองเพีย –  
บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

797,000 

      
209.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ต าบลหัวหนอง - บ้านเปูา  
หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านไผ ่อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
210.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขามเรยีน หมู่ที่ 12 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ –  
บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 7 ต าบลเปือยใหญ ่อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น 

388,000 

      
211.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ต าบลหัวหนอง - บ้านหนองทุ่ม  
หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
212.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ต าบลหัวหนอง - เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
213.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านศลิา หมู่ที่ 6 ต าบลในเมือง - บ้านหนองหญ้าปล้อง  
หมู่ที่ 4 ต าบลภเูหล็ก อ าเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
214.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านเปูา หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นไผ่ - บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 
ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
215.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ต าบลหัวหนอง - บ้านหนองนาง
ขวัญ หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
216.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรตี สายบ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอ
บ้านไผ่ - บ้านโนนแดงใหญ ่หมู่ที่ 1 ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
217.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหนองแวงไร่ หมูท่ี่ 8 ต าบลในเมือง - บ้านภูเหล็ก  
หมู่ที่ 1 ต าบลภเูหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
218.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง  
หมู่ที่ 8 ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 
 

196,000 
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219.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ต าบลแคนเหนือ - ต าบลปุาปอ  
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
220.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ – ต าบล 
ศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
221.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8 ต าบลหนองน้ าใส - ต าบลหินตั้ง 
อ าเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
222.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านสร้างเอีย่น หมู่ท่ี 8 ต าบลปุาปอ อ าเภอบ้านไผ่ –  
ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
223.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ต าบลหินตั้ง - ต าบลบา้นลาน  
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
224.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ชุมชนหนองลุมพุก หมู่ที่ 7 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ –  
บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
225.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านปาุง้ิว หมู่ที่ 4 ต าบลหนิตั้ง - ต าบลบ้านลาน  
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
226.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 3 ต าบลหินตั้ง - ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่  
จงัหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
227.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ - ต าบลขามปูอม 
อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
228.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองตับเต่า หมู่ที่ 7 ต าบลปุาปอ อ าเภอบ้านไผ่ - ต าบลบ้านหัน 
อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
229.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 2) บ้านฝาง หมู่ที่ 9 - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทอง –  
ทางลาดยาง อบจ. สาย ขก ถ. 10010 (บ้านหว้าโง๊ะ - บ้านดงน้อย) เช่ือมต าบลโนนทัน อ าเภอ 
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
230.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายซ ายางแยกบ่อขยะ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - บ้านฝาง หมู่ที่ 9  
ต าบลโนนทอง - บ้านห้วยม่วง หมูท่ี ่9 ต าบลโนนทัน อ าเภอหนองเรอื จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
231.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายโคกซ าบก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12  
ต าบลโนนทอง - บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ต าบลโนนทัน อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
232.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยทราย หมู่ที ่13 - ปุาชุมชนบ้านห้วยทราย ต าบลโนนทอง  
อ าเภอหนองเรือ - เชื่อมต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
233.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยทราย หมู่ที ่13 - บ้านกุดเลา หมู่ที่ 3 ต าบลโนนทอง –  
เชื่อมต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
234.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ - บ้านหัวฝาย  
หมู่ที่ 5 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
235.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 2) บ้านภูมลูเบ้า หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6,17  
ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ เช่ือมต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวยีง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
236.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 - แหล่งเกษตรต าบลโนนทอง  
อ าเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ขก.4021 ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวยีง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
237.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองวัวบา บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 ต าบลโนนทอง อ าเภอ
หนองเรือ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก.4021 เขตต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
238.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านส าราญหินลาด หมู่ที่ 8 ต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ - เชื่อมทาง
หลวงชนบท ขก 2071 เชื่อมต าบลนาเพียง อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
239.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 - บ้านโนนสะทอน หมู่ที่ 13 ต าบลกดุกว้าง –  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
240.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 18 - บ้านหนองดินกี่ หมู่ท่ี 14 ต าบลกุดกว้าง - 
เชือ่มทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) ต าบลโนนทัน อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 
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241.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายร่องหูลิง บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17 ต าบลกดุกว้าง อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมเขตอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภมูิ 

500,000 

      
242.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 - แหล่งเกษตรต าบลกุดกว้าง เลียบล าน้ าเชิญ - 
เชื่อมเขตต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
243.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองไผ ่หมู่ที่ 1 ต าบลกุดกว้าง - เลียบล าน้ าเชิญ –  
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
244.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 2) บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - ปุาสงวนภูเม็ง ต าบลบ้านเม็ง –  
บ้านดอนหัน ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
245.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 12 ต าบลบา้นเม็ง - ปุาสงวน
ภูเม็ง ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรอื จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
246.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร ตอนท่ี 2 บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - บ้านสว่างดอนดู่ หมู่ที่ 9  
ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เช่ือมเขตอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูม ิ

500,000 

      
247.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านเม็ง - ปุาสงวนภูเม็ง  
ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
248.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านปุาเสี้ยว หมู่ที่ 6 - บ้านเม็ง หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 เชื่อมเขตอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูม ิ

500,000 

      
249.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านเม็ง - บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8  
ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
250.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเม็ง หมู่ที่ 1,2 - บ้านหาด หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านเม็ง - เชื่อมเขตต าบล
กุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
251.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายเข้าสถานีสบูน้ า บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นเม็ง - บ้านหนองไผ ่
หมู่ที่ 1 ต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
252.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายฝายใหม่ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านเม็ง - เชื่อมเขตบ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 1 ต าบลกดุกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
253.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหาด หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 เชื่อมเขตอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูม ิ

500,000 

      
254.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 12 - บ้านสว่างดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านเม็ง 
- ปุาสงวนภูเม็ง เชื่อมเขตอ าเภอบา้นแท่น จังหวัดชัยภูม ิ

500,000 

      
255.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านเม็ง - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 9  
ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
256.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนาง้ิว หมู่ที่ 12 - ปุาช้าบ้านนาง้ิว ต าบลยางค า - ปุาสงวนภูเม็ง 
ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
257.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 - บ้านดอนแขม หมู่ที่ 4 ต าบลยางค า  
อ าเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ขก 2013 เชื่อมเขตอ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
258.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 - วัดปุาคีรีสันติธรรม ปุาสงวนภูเม็ง ต าบลยางค า 
อ าเภอหนองเรือ เชื่อมเขตอ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
259.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายวัดภูเม็งทอง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 10 ต าบลยางค า –  
ปุาสงวนภูเม็ง ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
260.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนแขม หมู่ท่ี 4 - ปุาสงวนภูเมง็ ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ 
เชื่อมเขตต าบลปุามะนาว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
261.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก กั้นแนวเขตปุาสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ต าบลยางค า - 
ปุาสงวนภูเม็งทอง ต าบลบา้นเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
262.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 - ทางหลวงชนบท ขก 2079 ต าบลบา้นผือ - 
เชื่อมเขตต าบลหนองบัว อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดขอนแก่น 
 

500,000 
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263.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้านโนนศลิา หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านกง  
อ าเภอหนองเรือ - เขตต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
264.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเมก็ หมู่ที่ 5 - แหล่งเกษตรโคกหินลาด 
ต าบลบ้านกง - เชื่อมเขตต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
265.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 - วัดปุาบ้านโนนทอง เช่ือมทางหลวงชนบท ขก 2079 
ต าบลบ้านกง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
266.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนโมง หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2,3  
ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
267.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านกง เช่ือมเขต
เทศบาลต าบลดอนโมง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
268.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองโพน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ต าบลหนองเรือ - บ้านเหมือดแอ่ 
หมู่ที่ 7,16 ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
269.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังเทศบาล บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 13 ต าบลโนนสะอาด - บ้านหว้า 
หมู่ที่ 3 ต าบลโนนทัน อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
270.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 - แหล่งเกษตรต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรอื 
เชื่อมเขตต าบลหนองเสาเลา้ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
271.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 - แหล่งเกษตรบ้านร่องสมอ ต าบลโนนทัน  
อ าเภอหนองเรือ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
272.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 - หนองหินฝายน้ าล้นแหล่งเกษตรต าบลโนนทัน - 
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
273.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอนท่ี 2) บ้านเปือย หมู่ที่ 5 ต าบลโนนทัน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 
ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
274.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายเลยีบล าห้วยม่วง บ้านหว้ยม่วง หมู่ที่ 9 ต าบลโนนทัน –  
ทางลาดยาง อบจ. สาย ขก ถ. 10010 (บ้านหว้าโง๊ะ - บ้านดงน้อย) ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
275.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ - 
บ้านหนองกุงน้อย ต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

480,000 

      
276.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ –  
บ้านสระกุด ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

384,000 

      
277.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ - 
บ้านสระกุด ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

396,000 

      
278.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ต าบลโคกสูง - บ้านห้วยยาง  
ต าบลทุง่โปุง อ าเภออุบลรัตน ์จังหวัดขอนแก่น 

1,897,200 

      
279.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสูง หมู่ที่ 12 ต าบลโคกสูง - บ้านห้วยยาง  
ต าบลทุ่งโปุง อ าเภออุบลรัตน ์จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
280.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ –  
บ้านโสกแต้ ต าบลปาุหวายนั่ง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

350,000 

      
281.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านนิคม หมู่ที่ 9 ต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ –  
ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

360,000 

      
282.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ - 
ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

350,000 

      
283.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งโปุง  - ต าบลโคกสูง  
อ าเภออุบลรตัน์ จังหวัดขอนแก่น 

296,000 

      
284.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านทุ่งโปุง หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งโปุง - บ้านโคกน้ าเกลีย้ง  
หมู่ที่ 5 ต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรตัน์ จังหวัดขอนแก่น 

499,800 
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285.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านนาค า หมู่ที่ 1 ต าบลนาค า - ต าบลศรีสุขส าราญ  
อ าเภออุบลรตัน์ จังหวัดขอนแก่น 

987,000 

      
286.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านส าราญเหนือ หมู่ที่ 10 ต าบลศรสีุขส าราญ  
อ าเภออุบลรตัน์ - ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

400,000 

      
287.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยยาง อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) 

500,000 

      
288.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหนองแค หมู่ที่ 15 ต าบลหนองโก - แยกทางหลวง
ชนบท สายเทศบาลเมืองกระนวน - บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 4 ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000 

      
289.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ต าบลหนองโก - บ้านนาเลาะ  
หมู่ที่ 4  ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 

500,000 

      
290.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 - บ้านค าไฮ หมู่ที่ 3  
ต าบลหนองโก - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 

760,000 

      
291.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (ตอนกระนวน - 
ห้วยเม็ก) - บ้านเวียงอินทร ์หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกระนวน จงัหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 

500,000 

      
292.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (ตอนกระนวน - 
ห้วยเม็ก) - บ้านกุดจาน หมู่ที ่4 ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
293.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 - บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4  
ต าบลน้ าอ้อม - บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ต าบลหนองกุงใหญ่ อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
294.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย แยกทางหลวงชนบท สาย ขก ถ 10110 แยกทางหลวง
หมายเลข 2322 - บ้านตอกเกี้ย บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000 

      
295.ค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9 
ต าบลห้วยยาง อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

370,000 

      
296.ค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 
ต าบลห้วยยาง อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

370,000 

      
297.ค่าก่อสรา้งถนนส าหรบัน้ าล้นผ่าน ข้ามล าห้วยยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยยาง เช่ือมเขต
ต าบลหัวนาค า อ าเภอกระนวน จงัหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
298.ค่าเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมหอถังสูง ท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ หนองซา (คุ้มหนองซาน้อย ) บ้านบะแต้ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000 

      
299.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย กส 4039 บ้านนามูล –  
บ้านตอประดู่ - บ้านดูนสาด หมู่ที ่1 ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 

500,000 

      
300.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย กส 4039 บ้านนามูล –  
บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 3 ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 

500,000 

      
301.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต าบลดูนสาด - บ้านศรีสถิตย์ 
หมู่ที่ 12 ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
302.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านนามูล หมู่ที่ 7 ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน  
จังหวัดขอนแก่น - บ้านนาค าน้อย อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ์

500,000 

      
303.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย กส 4039 บ้านนามูล –  
บ้านตอประดู่ - (วัดบารมีธรรม) บ้านนามูล หมู่ที่ 4 ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จังหวดัขอนแก่น 

500,000 

      
304.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านท่าลาด หมู่ที่ 5 ต าบลหัวนาค า อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) 

500,000 

      
305.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านค าครึ่ง หมู่ที่ 4 - บ้านท่าลาด หมู่ที่ 5 ต าบลหัวนาค า 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) 

500,000 
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306.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - 
ท่าคันโท) - บ้านนาโปุง หมู่ที ่7 - บ้านจอมบึง หมู่ที่ 8 ต าบลหัวนาค า อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
307.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝาง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองแวงคู  
หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านฝาง - อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322  
(ตอนกระนวน - ท่าคันโท) 

500,000 

      
308.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝาง หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านฝาง –  
บ้านปุาติ้ว หมู่ที่ 2 ต าบลหนองโน  อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
309.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝางพัฒนา หมู่ที่ 10 - บ้านหนอง
แวงคู หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นฝาง - อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 
(ตอนกระนวน - ท่าคันโท) 

500,000 

      
310.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทางหลวงชนบท ขก ถ 10049 บ้านหนองโน –  
บ้านทุ่งใหญ่ - บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 3 - บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น ช่วงที่ 2 

500,000 

      
311.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองโน - 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ท่าคันโท)  
ช่วงที่ 2 

500,000 

      
312.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ต าบลหนองกุงใหญ่ - บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ 10 ต าบลห้วยโจด  อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 

500,000 

      
313.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ต าบลหนองกุงใหญ่ - บ้านโสกเสี้ยว  
หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยโจด  อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 

500,000 

      
314.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยโจด - บ้านเวียงแก้ว  
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองกุงใหญ ่ อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 

500,000 

      
315.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวงหมายเลข 
2039 - บ้านห้วยโจด (ช่วงบ้านห้วยโจด) หมู่ที ่3,11 ต าบลห้วยโจด อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
316.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ต าบลคอนฉิม - ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
317.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ต าบลใหม่นาเพียง – เขตติดต่อต าบล 
โนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ ่จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
318.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ –  
บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
319.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ต าบลโนนสะอาด - ต าบลโนนทอง  
อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
320.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกุดหมากเหบ็ หมู่ที่ 3 ต าบลโนนสะอาด - ต าบลคอนฉิม  
อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
321.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ต าบลโนนสะอาด - ต าบลโนนทอง  
อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
322.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ต าบลแวงน้อย - ต าบลก้านเหลอืง 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
323.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านอีโล หมู่ที่ 5 ต าบลแวงน้อย - ต าบลก้านเหลือง 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
324.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหนองสะแบง หมูท่ี่ 5 ต าบลละหานนา –  
บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 5 ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
325.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 ต าบลละหานนา - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2065 อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

499,000 



ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

รายงานประมาณการรายจ่าย 

49 

      
326.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ต าบลก้านเหลือง - บ้านกุดรู  
หมู่ที่ 4 ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
327.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย - 
ต าบลใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ ่จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
328.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านสันตสิุข หมู่ที่ 10 ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย - 
ต าบลโคกสง่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
329.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหันโสกเชือก หมู่ที่ 7 ต าบลทางขวาง - ต าบลแวงนอ้ย 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
330.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ต าบลทางขวาง - ต าบลแวงน้อย 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

520,000 

      
331.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโคกล่าม หมู่ที ่1 ต าบลทา่วดั อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - 
เขตต าบลโนนจาน อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

497,000 

      
332.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 - หนองสระสีเ่หลีย่ม ต าบลท่าวัด  
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตต าบลโนนส าราญ อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

497,000 

      
333.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนสัมพันธ ์หมู่ที่ 15 ต าบลหนองแปน - บ้านกอก หมู่ที่ 3  
ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
334.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ต าบลโพนเพ็ก - บ้านโนนง้ิว หมู่ที่ 8  
ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
335.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนง้ิว หมู่ที่ 8 ต าบลท่าศาลา - เขตพื้นท่ีสวนปุา ต าบลโพนเพ็ก 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
336.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนบ่อ หมู่ที ่15 ต าบลพระยืน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2062 อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
337.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นปุาส่าน หมู่ที ่9 - บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ต าบลพระยืน  
อ าเภอพระยืน - ต าบลปุามะนาว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
338.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นดอนพันชาด หมู่ที่ 3 ต าบลหนองแปน - ต าบลสวนหม่อน  
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
339.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหินกอง หมู่ที่ 4 ต าบลกดุเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
340.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาล้อม หมู่ที่ 3 ต าบลพระยืน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
341.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ต าบลท่าศาลา - เขตพื้นท่ีสวนปุา  
ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
342.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นท่าสวรรค ์หมู่ที่ 7 ต าบลท่าศาลา - บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 
ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
343.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนสัมพันธ ์หมู่ที่ 15 ต าบลหนองแปน - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 
ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
344.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นแก่นประดู ่หมู่ที่ 8 ต าบลพระยนื อ าเภอพระยืน - ต าบลปุามะนาว 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
345.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ต าบลโพนเพ็ก - บ้านค าแคนเหนือ  
หมู่ที่ 2 ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
346.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8,13 ต าบลหนองแปน - ทางหลวงชนบท
หมายเลข 4008 อ าเภอมญัจาครี ีจังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
347.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ต าบลนางาม - บ้านหนองบัวเย็น  
หมู่ที่ 11 ต าบลนาข่า อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 
 

498,000 



ร่รข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

รายงานประมาณการรายจ่าย 

50 

      
348.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นพระยืน หมู่ท่ี 1 ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน - ต าบลบ้านเหล่า 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
349.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ต าบลโพนเพ็ก - บ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 
ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
350.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นศิลาทิพย ์หมู่ที่ 13 ต าบลพระยนื อ าเภอพระยืน - บ้านโนนคูณ  
หมู่ที่ 4 ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
351.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนบ่อ หมู่ที ่15 - บ้านพระยนื หมู่ที่ 1 ต าบลพระยืน –  
ต าบลขามปูอม อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
352.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ต าบลท่าศาลา - ต าบลหนองแปน  
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
353.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโพนเพ็ก หมู่ที ่1 ต าบลโพนเพ็ก - บ้านหนองต่อ หมู่ท่ี 3  
ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
354.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11  
ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี จงัหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
355.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหินเหิบ หมู่ที ่7 ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน - ต าบลปุามะนาว 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
356.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหัวฝาย หมู่ที่ 4 ต าบลนาข่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
357.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นปุาหม้อ หมู่ที ่6 ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน - ต าบลท่าศาลา 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
358.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาจาน หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแปน - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7  
ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
359.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นท่าศาลา หมู่ที ่2,10 ต าบลท่าศาลา - ต าบลโพนเพ็ก  
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
360.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นพระยืน หมู่ที่ 1 ต าบลพระยืน - บ้านบ่อแก หมู่ที่ 11  
ต าบลขามปูอม อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
361.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นท่าสวรรค ์หมู่ที่ 11 - บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ต าบลท่าศาลา –  
เขตพื้นท่ีสวนปุา ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี จังหวดัขอนแก่น 

499,000 

      
362.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหินเหิบ หมู่ที ่16 ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน - บ้านค าน้อย  
หมู่ที่ 4 ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
363.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแปน - ต าบลสวนหม่อน  
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
364.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นเสาเล้า หมู่ที ่9 ต าบลนางาม - บ้านหวายหลมึ หมู่ที่ 10  
ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
365.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นแก่นประดู ่หมู่ที่ 8 ต าบลพระยนื - ต าบลขามปูอม อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
366.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 - บ้านเขวา หมู่ที่ 9 –  
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 ต าบลกุดเค้า อ าเภอมญัจาครีี จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
367.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองคู หมู่ที่ 5 ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน - ต าบลปุามะนาว 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
368.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นท่าเกษม หมู่ที ่11 ต าบลค าแคน - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5  
ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
369.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นขุมดิน หมู่ที ่16 - บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ต าบลกุดเค้า - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 229 อ าเภอมญัจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
 

499,000 
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370.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นปุาส่าน หมู่ที ่10 ต าบลพระยืน - บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 6  
ต าบลขามปูอม อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
371.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นกอก หมู่ที่ 3,14 ต าบลสวนหมอ่น - ทางหลวงชนบทหมายเลข 
4008 อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
372.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ต าบลโพนเพ็ก - บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 
ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
373.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองแปน หมู่ที่ 9 - บ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแปน - 
ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
374.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นสว่าง หมู่ที่ 8 ต าบลสวนหม่อน - เขตต าบลโพนเพ็ก  
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
375.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองโจด หมู่ที ่5 ต าบลนาข่า - บ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 
ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาครี ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
376.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นแจ้ง หมู่ที่ 4 ต าบลโพนเพ็ก - บ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 
ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาครี ีจังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
377.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนสว่าง หมู่ที ่7 ต าบลโพนเพก็ - เขตพื้นท่ีสวนปุา ต าบลท่าศาลา 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
378.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองไฮ หมู่ที่ 5 ต าบลโพนเพก็ - ทางหลวงชนบทหมายเลข  
ขก 3115   อ าเภอมัญจาคีรี จังหวดัขอนแก่น 

497,000 

      
379.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองโน หมู่ที่ 5 - บ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ต าบลกุดเคา้  
อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
380.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองไห หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแปน - ต าบลโพนเพ็ก  
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
381.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ต าบลหนองแปน - บ้านท่าสวรรค์  
หมู่ที่ 11 ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
382.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหวายหลมึ หมู่ที ่10 ต าบลนาขา่ - บ้านโคกสูงเหนือ  
หมู่ที่ 13 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
383.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบา้นเขวา หมู่ที่ 15 ต าบลกุดเค้า อ าเภอมญัจาครีี –  
ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
384.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบา้นโคกสูง หมู่ที่ 4 ต าบลนางาม - บ้านหนองบัวเย็น  
หมู่ที่ 11 ต าบลนาข่า อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
385.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโสกน้ าขุ่น หมู่ที่ 11 ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีรี - 
ต าบลบ้านโคก อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
386.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบา้นหินแตก หมู่ที่ 7 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาครี ี -  
ต าบลบ้านโคก อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
387.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไมต้าย หมู่ที่ 6 ต าบลนาข่า - บ้านเสาเล้า  
หมู่ที่ 9 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
388.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบา้นหนองไห หมู่ที่ 14 ต าบลหนองแปน - พื้นที่สวนปุา 
ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
389.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ต าบลค าแคน - บ้านบูรณะ  
หมู่ที่ 3 ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
390.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองบัว หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อ
บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
391.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 - บ้านนาจาน หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองแปน - ต าบลสวนหมอ่น อ าเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น 
 

498,000 
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392.ค่ากอ่สรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14  
ต าบลนางาม - ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาครี ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
393.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ต าบลโพนเพ็ก - บ้านปุาผุ  
หมู่ที่ 4 ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมญัจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
394.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านพระยืน หมู่ที่ 1 ต าบลพระยืน - บ้านชาด หมู่ที่ 3  
ต าบลขามปูอม อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
395.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแวง - บ้านโจดใหญ่  
หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านโต้น อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
396.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านท่างาม หมู่ที่ 6 ต าบลพระบุ - บ้านหินกอง หมู่ที่ 6  
ต าบลบ้านโต้น อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
397.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโต้น หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านโต้น - บ้านขามปูอม หมู่ที่ 1 
ต าบลขามปูอม อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

600,000 

      
398.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหวับึง หมู่ที่ 17 ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน - บ้านดอนเงิน  
หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านหว้า อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
399.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน - บ้านเต่า หมู่ที่ 9 
ต าบลบ้านหวา้ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
400.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพระบุ หมู่ท่ี 1 ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน - บ้านปุาม่วง หมู่ที ่9  
ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
401.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านขามปูอม หมู่ที่ 1 ต าบลขามปูอม - บ้านหัน หมู่ที่ 3 ต าบลพระบุ 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
402.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนอ้ยชานบึง หมู่ที ่2 ต าบลขามปูอม - บ้านพระยืน หมู่ท่ี 14  
ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
403.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านโต้น - บ้านท่างาม หมู่ที่ 6 ต าบลพระบุ 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
404.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านโต้น - บ้านท่างาม หมู่ที่ 6 
ต าบลพระบุ อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
405.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวงหมายเลข 3029 - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ต าบลโนนพะยอม 
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
406.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองเต่าน้อย หมู่ที่ 7 ต าบลโนนพะยอม - ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
407.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนพะยอมใต้ หมู่ที ่10 ต าบลโนนพะยอม อ าเภอชนบท  
จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย อบจ.ขกถ. 10041 

500,000 

      
408.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหว้ยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลโนนพะยอม - บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9  
ต าบลชนบท อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
409.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหว้ยแก หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยแก - ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท  
จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
410.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยแก - ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท  
จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
411.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลโนนพะยอม –  
บ้านกุดเพียขอมเหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลกุดเพียขอม อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
412.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านแท่น - บ้านปอแดง  
หมู่ที่ 1 ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
413.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ต าบลวังแสง - ต าบลโนนพะยอม  
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 
 

450,000 
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414.ค่ากอ่สรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านวังแสงใต ้หมู่ที่ 11 ต าบลวังแสง - ต าบลโนนพะยอม  
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
415.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง บ้านโนนค ามี หมู่ที่ 9 ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท - ต าบลโนนสะอาด  
อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
416.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ต าบลหว้ยแก - ต าบลวังแสง  
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
417.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโซ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยแก - ต าบลกุดเพียขอม  
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
418.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 และ บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5 
ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท - เขตอ าเภอมญัจาครีี จังหวัดขอนแก่น 

550,000 

      
419.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนาโพธิ์ - ดงน้อย) บ้านนาโพธ์ิ หมู่ที ่7 ต าบลนาง้ิว - เชื่อมเขตต าบลดง
เมืองแอม อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
420.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนมรรคคาคีรีข้างวัดพระพุทธบาทเขาน้อย บ้านหนองตะนา  
หมู่ที่ 9 ต าบลเขาสวนกวาง - ทางไปสวนสัตว์ขอนแก่น เชื่อมเขตต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
421.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นแสงสว่าง หมู่ที ่4 ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง - บ้านส าราญ 
หมู่ที่ 2 ต าบลศรสีุขส าราญ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
422.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก.4003 (หน้า อบต.ดงเมืองแอม) บ้านดงบัง  
หมู่ที่ 4 ต าบลดงเมืองแอม - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก.4049 ต าบลเขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
423.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก.5078 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5 ต าบลดงเมืองแอม 
- ทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.99-019 เชื่อมต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
424.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก.5078 บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5 ต าบลดงเมืองแอม 
อ าเภอเขาสวนกวาง - เชื่อมเขตต าบลศรสีุขส าราญ อ าเภออุบลรัตน ์จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
425.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 5 - บ้านค าสมบูรณ์ หมู่ที่ 10  
ต าบลดงเมืองแอม - เชื่อมต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
426.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 (ซอยนางขวัญนภา) –  
บ้านทางพาด หมู่ท่ี 11 เขตเทศบาลต าบลเขาสวนกวาง - ทางหลวงหมายเลข 2 ต าบลเขาสวนกวาง 
อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
427.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ต าบลดงเมืองแอม - ทางหลวง
ท้องถิ่น ขก.ถ.99-004 อ าเภอเขาสวนกวาง - เชื่อมต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
428.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายทางเข้าโรงฆ่าสัตว์อามีน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 9  
(เขตเทศบาลต าบลเขาสวนกวาง) - เชื่อมต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
429.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านไทหม่อง เขตเทศบาลต าบลเขาสวนกวาง –  
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
430.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ต าบลนาง้ิว - บ้านค าแคน หมู่ที่ 12 
ต าบลดงเมืองแอม อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
431.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านนาง้ิว หมู่ที่ 1 - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ต าบลนาง้ิว 
เชื่อมเขตต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
432.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 – บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 ต าบลนาง้ิว 
เชื่อมทางหลวงหมายเลข 5012 เขตต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
433.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านใหม่สามัคค ีหมู่ที่ 9 ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 
- เชื่อมต่อถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2133 

499,000 

      
434.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ต าบลกุดธาตุ - ต าบลบ้านโคก อ าเภอหนองนาค า 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 
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435.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ต าบลกุดธาตุ - ต าบลบ้านโคก อ าเภอหนองนาค า 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
436.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองพู่ หมู่ที่ 5 ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า - บ้านโคกสง่า  
หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านเรือ อ าเภอภเูวยีง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
437.ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตยเ์พื่อการเกษตร บ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16 
ต าบลกุดธาต ุอ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

250,000 

      
438.ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตยเ์พื่อการเกษตร บ้านหนองนาค า หมู่ท่ี 1 
ต าบลบ้านโคก อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

250,000 

      
439.ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตยเ์พื่อการเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ 14 
ต าบลกุดธาต ุอ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

250,000 

      
440.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร จากทางหลวงชนบทสายบ้านวังหว้าถึงบ้านหนองแซง - บ้านแฮด 
หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
441.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านขอนสัก หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด  
จังหวัดขอนแก่น เช่ือมเขตติดต่อต าบลดอนกลาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

499,000 

      
442.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านขอนสัก หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด –  
ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวดัขอนแก่น 

499,000 

      
443.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ต าบลหนองแซง - บ้านวังหว้า หมู่ที่ 11 
ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
444.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านเล็บเงือก หมู่ที่ 4 ต าบลโคกส าราญ - ต าบลบ้านแฮด  
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
445.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 (จากทิศเหนือ) ต าบลหนองแซง  
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อต าบลเขวาไร่ อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวดัมหาสารคาม 

499,000 

      
446.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร จากทางหลวงชนบทสายบ้านวังหว้าถึงบ้านหนองแซง –  
บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด จังหวดัขอนแก่น 

499,000 

      
447.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 ต าบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวังหว้า 
หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
448.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3  
ต าบลโนนสมบรูณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
449.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบ้านแฮด –  
ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
450.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่ 8 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบ้านแฮด –  
บ้านเกษตรก้าวหนา้ หมู่ที่ 22 ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
451.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3  ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบ้านแฮด - 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
452.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ต าบลโนนสมบูรณ์ - บ้านวังหว้า  
หมู่ที่ 8,11 ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
453.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านหนองเกี่ยว หมู่ที่ 3 ต าบลโคกส าราญ - ทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข 2 อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
454.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น - ต าบลเขวาไร ่อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม 

499,000 

      
455.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 ต าบลโนนแดง - เขตเทศบาลต าบล
โนนศิลา อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น 

592,000 

      
456.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหนองขี้เห็น หมู่ที ่6 ต าบลบา้นหัน - ทางหลวงสาย
บ้านหันปุาปอ อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น 
 

496,000 
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457.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหัน หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านหัน - ต าบลโนนแดง  
อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
458.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหนองน้ าขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านหัน - ทางหลวงสาย 
ขก ถ 10033 อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
459.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา –  
ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
460.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศลิา –  
เขตต าบลแคนเหนือ อ าเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
461.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านกุดหลง หมู่ที ่14 ต าบลบา้นหัน อ าเภอโนนศลิา – เขตต าบล 
วังหิน อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
462.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังยาว หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา - เขตต าบลปุาปอ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
463.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศลิา - ต าบลโจด
หนองแก อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
464.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองขี้เห็น หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศลิา –  
บ้านหนองตอกเกี้ย หมู่ที่ 6 ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
465.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายถนนเลียบคลอง บ้านเก่าน้อย หมูท่ี่ 3 ต าบลเปือยใหญ่ - ทางหลวง
สายโนนแดงเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
466.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผักหวาน หมู่ที ่5 ต าบลหนองปลาหมอ - ทางหลวงสายโนนศิลา
หนองปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา จงัหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
467.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านสระบัว หมู่ที่ 6 ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศลิา –  
เขตต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น 

494,000 

      
468.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ต าบลเปือยใหญ่ - เชื่อมทางหลวง
สายโนนแดงเปือยใหญ ่อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
469.ค่ากอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ต าบลโนนศิลา - ทางหลวงสายโนน
ศิลาหนองปลาหมอ อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
470.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองปลาหมอ –  
ทางหลวงสายหนองปลาหมอห้วยแก อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
471.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านห้วยเสยีว หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองปลาหมอ - ทางหลวง
สายโนนศลิาหนองปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
472.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งการเกษตร บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านหัน - ต าบลโนนแดง  
อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
473.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นวังม่วง หมู่ที ่2 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย - ต าบลปุาปอ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
474.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นห้วยแร่ หมู่ที ่3 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย - ต าบลดอนดู่ 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
475.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นวังหิน หมู่ที่ 2 ต าบลสระแก้ว - ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
476.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นสระแก้ว หมู่ที่ 1 ต าบลสระแกว้ อ าเภอเปือยน้อย - ต าบลดอนดู ่
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
477.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโคกสว่าง หมู่ที ่6 ต าบลสระแกว้ อ าเภอเปือยน้อย - ต าบลดอนดู ่
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
478.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นเก่าค้อ หมู่ที ่3 ต าบลสระแก้ว - บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ต าบลวังม่วง 
อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

499,000 
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479.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาเสียว หมู่ที่ 5 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย - บ้านหนองไผ่
น้อย หมู่ที่ 4 ต าบลดอนดู ่อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
480.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านนายม หมู่ที่ 5 - บ้านดงซ า หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านโนน - 
บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยเตย อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
481.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านโนน อ าเภอซ าสูง –  
บ้านส าโรง หมู่ท่ี 12 ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
482.ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ 10110 แยกทางหลวง
หมายเลข 2322 - บ้านตอกเกี้ย (ช่วงบ้านดอนเขียง หมู่ที่ 4) ต าบลค าแมด อ าเภอซ าสูง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000 

      
483.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย ขก ถ 10069 (บ้านหนองบัวน้อย - กระนวน) –  
บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 - บ้านดงซ า หมูท่ี่ 7 ต าบลบา้นโนน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
484.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายศรีพัฒนา 3 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ต าบลกระนวน –  
บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยเตย อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

116,000 

      
485.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 ต าบลส าราญ - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
486.ค่าก่อสรา้งถนนน้ าล้นผา่น ข้ามล าห้วยสายบาตร บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลคูค า อ าเภอซ าสูง 
จังหวัดขอนแก่น เช่ือมเขต ต าบลเสือเฒ่า อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

681,000 

      
487.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ต าบลโพธ์ิไชย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย –  
ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ ่จงัหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
488.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ต าบลโพธ์ิไชย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย –  
ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
489.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ต าบลโพธิไ์ชย  -  ต าบลซับสมบูรณ ์
อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
490.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนิตั้ง หมู่ที่ 3 ต าบลซับสมบูรณ์ อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น - 
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ

450,000 

      
491.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เชื่อมต าบลขนวนระหว่างบ้านคึมชาติ หมู่ที่ 8 , บ้านศาลาดนิ 
หมู่ที่ 7 ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า - ต าบลบ้านเรือ อ าเภอภเูวยีง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
492.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิหล็ก เชื่อมระหว่างต าบลขนวน - ต าบลบ้านเรือระหว่างบ้านศาลา
ดิน หมู่ที่ 7 ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านเรือ อ าเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
493.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 บ้านหนองนาค า –  
สี่แยกบ้านนาคูน ต าบลบ้านโคก (หน้าแปลงเกษตรผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 1) - ต าบลขนวน  
อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

450,000 

      
494.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 บ้านหนองนาค า  
หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านโคก - ต าบลขนวน (จุดบริเวณตลาดสดเทศบาลต าบลหนองนาค า)  
อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

450,000 

      
495.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 บ้านหนองนาค า  
หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านโคก - ต าบลขนวน (หน้าวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6) อ าเภอหนองนาค า  
จังหวัดขอนแก่น 

450,000 

      
496.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 บ้านหนองนาค า –  
บ้านหนองคอง หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านโคก อ าเภอหนองนาค า - ต าบลดนิด า อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 

450,000 

      

497.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 บ้านหนองนาค า –  
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 (หน้าโรงเรยีนวิมลวิทย์) ต าบลบ้านโคก อ าเภอหนองนาค า - ต าบลดินด า 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
 

459,000 
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498.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 
(ใกล้แยกข้างวัดบ้านหนองหว้า) ต าบลบ้านโคก - ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
499.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133  - บ้านหนองหอย หมู่ที ่7 
(บริเวณกลางบ้าน) ต าบลบ้านโคก อ าเภอหนองนาค า - ต าบลดินด า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
500.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 10121 บ้านโคกหนองขาม  
วัดถ้ าผาเกิ้ง - บ้านโคกหนองขาม หมู่ที่ 2 ต าบลในเมือง - ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น 

496,000 

      
501.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 10121 บ้านโคกหนองขาม  
วัดถ้ าผาเกิ้ง - บ้านหนองคอง หมู่ที่ 11 ต าบลในเมือง - ต าบลเขานอ้ย อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
502.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 10121 บ้านโคกหนองขาม  
วัดถ้ าผาเกิ้ง - บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 12 ต าบลในเมือง - ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
503.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 10121 บ้านโคกหนองขาม  
วัดถ้ าผาเกิ้ง - บ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเก่าพัฒนา - ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000 

      
504.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจาก ทล 2038 ภูเวียงเวียงเก่า - บ้านโนนสะอาด  
หมู่ 9 ต าบลในเมือง - ต าบลเขานอ้ย อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
505.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจาก ทล 2038 ภูเวียงเวียงเก่า - บ้านโคกสูง หมู่ 10 
ต าบลในเมือง - ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
506.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนสูง หมู่ที ่10 ต าบลในเมือง - บ้านโคกสว่าง  
หมู่ 5 ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
507.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองขาม หมู่ที ่1 ต าบลในเมือง - บ้านหินร่อง  
หมู่ 9 ต าบลเมืองเก่าพัฒนา อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
508.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 10121 บ้านโคกหนองขาม  
วัดถ้ าผาเกิ้ง - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1 ต าบลในเมือง – ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
509.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบ้านแดง หมู่ที ่8 ต าบลในเมือง - บ้านศรีปทุม  
หมู่ 11 ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
510.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ภูเวียงเวียงเก่า –  
บ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเก่าพัฒนา - ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวยีงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
511.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหินร่อง หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเก่าพัฒนา - บ้านโพธ์ิ  
หมู่ที่ 3 ต าบลในเมือง อ าเภอเวยีงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
512.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ภูเวียงเวียงเก่า –  
บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองเก่าพัฒนา - ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
513.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนลาดยาง อบจ.สาย ขก.ถ. 10028 โครงการพระราชด าริ
โคกภูตากา บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองเก่าพัฒนา - ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า จังหวัด
ขอนแก่น 

496,000 

      
514.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 ภูเวียงเวียงเก่า –  
บ้านหนองนาค า หมู่ท่ี 8 ต าบลเมอืงเก่าพัฒนา - ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
515.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก จากทางหลวง 2133 ต าบลสงเปือย - บ้านบุ่งมะไฟ หมู่ที่ 5 
ต าบลภูเวียง อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 

494,000 

      
516.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก เส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ - บ้านโคกชาติ  
หมู่ที่ 10 ต าบลเมืองเก่าพัฒนา - ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
517.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.3266 จากบ้านหนองนาค า ต าบลเมืองเก่าพัฒนา - 
บ้านนาตาด หมู่ที่ 6 ต าบลเขาน้อย อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแกน่ 

496,000 

      
518.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากข้างโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี ต าบลเขาน้อย 
อ าเภอเวียงเก่า - บ้านบุ่งมะไฟ หมู่ที่ 5 ต าบลภูเวยีง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 
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519.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากหอถังประปาบ้านนาทุ่ม หมู่ที่ 2 , สามแยกบ้านโพน
งาม หมู่ที่ 7 ต าบลเขาน้อย - ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า จังหวดัขอนแก่น 

496,000 

      
520.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากข้างโรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ ต าบลเขาน้อย - 
สะพานข้ามไปบ้านแดง หมู่ที่ 8 ต าบลในเมือง อ าเภอเวยีงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
521.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากซุม้ประตูบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ต าบลเขาน้อย - 
บ้านโคกสูง หมู่ที ่10 ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
522.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกุงเซิน หมู่ที ่1 ต าบลหนองกุงเซิน –  
ต าบลนาหว้า อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
523.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านน้ าเซิน หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกุงเซิน –  
ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
524.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 2 , บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7  
ต าบลหนองกุงเซิน - ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
525.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงชนบทสาย ขก. 4021 - บ้านหนองกระแหล่ง  
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองกุงเซิน - ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
526.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงชนบทสาย ขก. 4021 - บ้านน้ าเซิน หมู่ที่ 9  
ต าบลหนองกุงเซิน - ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
527.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 , บ้านหนองกระเดา  
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองกุงเซิน - ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
528.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกระเดา หมู่ที่ 4 ต าบลหนองกุงเซิน –  
ต าบลนาหว้า อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
529.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านน้ าเซิน หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกุงเซิน –  
ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
530.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองกุงเซิน –  
บ้านหัวนาหม่อ ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
531.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 ต าบลหนองกุงเซิน –  
เขตต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
532.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงชนบทสาย ขก.4021 - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6  
ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
533.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 3 , บ้านหนองโน หมู่ที่ 2  
ต าบลหนองกุงเซิน - ต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
534.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกุงเซิน หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองกุงเซิน –  
ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
535.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านเรือ อ าเภอภูเวียง –  
บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
536.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโคกสง่า - บ้านศาลาดิน ผ่านภูหินกองไปเชื่อมกับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2133 (ภูเวียง - ศรีบุญเรือง) บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านเรือ อ าเภอภเูวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

494,000 

      
537.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านเรือ หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านเรือ - บ้านดินด า หมู่ที่ 1 
ต าบลดินด า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
538.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนเชื่อมหมู่บ้านจากแยกถนนสาย 2133 (ลาบบ่าง) –  
บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านเรอื - ต าบลภูเวียง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      

539.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนเช่ือมหมู่บ้าน บ้านเรอื หมู่ที่ 2 , บ้านสวนกล้วย  
หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านเรือ - ต าบลภูเวยีง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
 
 

498,000 
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540.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนเช่ือมหมู่บ้าน (จากถนนแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 
2133 แยกลาบบ่าง) จากบ้านสวยกล้วย หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านเรือ - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ต าบลดินด า 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

473,000 

      
541.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากถนนแยกทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 2133  
แยกลาบบ่าง - บ้านห้วยซัน หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านเรือ - ต าบลภเูวียง อ าเภอภูเวยีง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
542.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ต าบลหนองกงุธนสาร - ต าบลสงเปือย 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
543.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 10 ต าบลหนองกุงธนสาร –  
ต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
544.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที ่1 ต าบลหนองกุงธนสาร –  
ต าบลบ้านเรือ อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
545.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ต าบลหนองกุงธนสาร –  
ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
546.ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล สายหน้าวดัแก้วสว่าง บริเวณข้างโรงเรียนหนองกุง
ธนสารโสภณ บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12 ต าบลหนองกุงธนสาร - ทางหลวงภูเวียงพัทยา 2  
ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
547.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 1 บ้านเทพรักษา  
หมู่ที่ 13 ต าบลหนองกุงธนสาร - ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 1) 

497,000 

      
548.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังขอนแดง หมู่ที ่15 , บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 
ต าบลหนองกุงธนสาร - ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
549.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาเพยีง หมู่ที่ 6 , บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8  
ต าบลหนองกุงธนสาร - ต าบลหนองกุงเซิน  อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
550.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนลาดยางเช่ือมระหว่างบ้านโคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3  
ต าบลหนองกุงธนสาร - บ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
551.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงหมายเลข 4021 บ้านโคกสหกรณ์  
หมู่ที่ 3 ต าบลหนองกุงธนสาร - ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
552.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านวังขอนแดง หมู่ที ่8 ต าบลหนองกุงธนสาร –  
บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
553.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12 ต าบลหนองกุงธนสาร - 
บ้านหว้าทอง หมู่ที่ 1 ต าบลหว้าทอง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
554.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ต าบลหนองกุงธนสาร –  
บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
555.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 , บ้านหนองกุงธนสาร  
หมู่ที่ 12 ต าบลหนองกุงธนสาร - ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
556.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโคกไร ่หมู่ที่ 7 ต าบลสงเปือย - ต าบลนาชุมแสง 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
557.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 4 ต าบลสงเปือย - ต าบลนาชุมแสง 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
558.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านอ่างศลิา หมู่ที่ 6 ต าบลสงเปือย - ทางหลวงแผ่นดิน
สายภเูวียง - กุดฉิม (2038) ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวยีง จังหวัดขอนแก่น 

268,000 

      
559.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ต าบลสงเปือย สายไปวัดปุาพุทธผา
เวียง - ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
560.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโคกไร่ หมู่ที่ 7 ต าบลสงเปือย - ต าบลนาชุมแสง 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
 

496,000 
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561.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านถ้ าแข้ หมู่ที่ 8 ต าบลสงเปือย - ต าบลกุดขอนแก่น 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
562.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหลุบคา หมู่ที่ 6 ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี – เขตติดต่อ 
บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ต าบลโนนพะยอม อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
563.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นปุาผุ หมู่ที่ 4 - บ้านกอก หมู่ที่ 14 ต าบลสวนหม่อน –  
ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
564.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหัวนากลาง หมู่ที่ 9 ต าบลท่าศาลา - บ้านขามปูอม หมู่ที่ 15  
ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
565.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนตุ่น หมู่ที ่3 ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลพระยืน 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
566.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นค าน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลปุามะนาว 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

394,000 

      
567.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธ์ิไชย - บ้านหัวห้วย 
หมู่ที่ 12 ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
568.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ต าบลนางาม  
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อต าบลหนองสังข์ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

499,000 

      
569.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ต าบลนาข่า อ าเภอมญัจาครีี - บ้าน
แก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
570.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหวายหลมึ หมู่ที ่15 ต าบลนาขา่ - บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3  
ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
571.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นขาม หมู่ที่ 5 ต าบลสวนหม่อน - บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1  
ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
572.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาฮี หมู่ที่ 6 ต าบลโพนเพ็ก - ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
573.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนคุต หมู่ที่ 8 ต าบลโพนเพ็ก - บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ต าบลท่าศาลา 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
574.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นแก่นประดู ่หมู่ที่ 8 ต าบลพระยนื อ าเภอพระยืน - ต าบลท่าศาลา 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
575.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ต าบลโพนเพ็ก - บ้านโนนคณู หมู่ที่ 4 
ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
576.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหินแตก หมู่ที่ 7 - บ้านนางาม หมู่ที่ 12 ต าบลนางาม  
อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลบ้านโคก อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
577.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 - บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ต าบลท่าศาลา –  
ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
578.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นแก้งคร้อ หมู่ที ่2 ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธ์ิไชย - บ้านแจ้งทับม้า 
หมู่ที่ 10 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
579.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ต าบลนาข่า - บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 
ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
580.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีร ี - เขตต าบลนาแพง 
อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
581.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองโน หมู่ที่ 5 ต าบลกุดเค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
582.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นเหล่ากกหุ่ง หมู่ที่ 7 - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 ต าบลสวนหม่อน - 
ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 
 

498,000 
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583.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนคูณ หมู่ที่ 4 ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลปุามะนาว 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
584.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหัวฝาย หมู่ที่ 4 ต าบลนาข่า - บ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 ต าบลกดุเค้า 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
585.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนพันชาติ หมู่ที่ 8 ต าบลนาขา่ - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9  
ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
586.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 - บ้านแจ้งทับม้า หมู่ที่ 10 ต าบลนางาม  
อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลบ้านโคก อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
587.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนางาม หมู่ที่ 12 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลบ้านโคก 
อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
588.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นไสไ้ก่ หมู่ที่ 1 ต าบลท่าศาลา - บ้านขามปูอม หมู่ที่ 15  
ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
589.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ต าบลโพนเพ็ก - บ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11  
ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาครีี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
590.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ต าบลนางาม - บ้านค าคันโซ่ หมู่ที่ 6 
ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาครี ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
591.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ต าบลค าแคน - บ้านหนองบัวเย็น  
หมู่ที่ 16 ต าบลนาข่า อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแกน่ 

498,000 

      
592.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหัวห้วย หมู่ที ่12 ต าบลนาข่า - บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ต าบลนางาม 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
593.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนงาม หมู่ที่ 1 ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธ์ิไชย –  
บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
594.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนพันชาติ หมู่ที่ 17 ต าบลนาข่า - บ้านดอนยูง หมู่ที่ 8  
ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
595.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นท่าสวรรค ์หมู่ที่ 7 ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาครีี - เขตติดต่อ
ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
596.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นดงเค็ง หมู่ที่ 5 ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีรี – เขตติดต่อ 
บ้านปุาม่วง หมู่ที่ 9 ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
597.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ต าบลท่าศาลา 
- บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 13 ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
598.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นขามปูอม หมู่ที ่10 ต าบลโพนเพ็ก - บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3  
ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
599.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 บ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 –  
บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ต าบลโพนเพ็ก - ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
600.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนงาม หมู่ที่ 2 ต าบลนางาม - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. 
2013 อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
601.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. 2013 บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 
ต าบลนางาม - บ้านหนองบัวเย็น หมู่ท่ี 16 ต าบลนาข่า อ าเภอมญัจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
602.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ต าบลนางาม - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14  
ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
603.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ต าบลกดุเค้า อ าเภอมัญจาคีรี - บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 
ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
604.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแก่น - เขตต าบลหนองสังข ์อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภมูิ 
 

499,000 
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605.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบา้นปุาดู ่หมู่ที่ 8 ต าบลค าแคน - ต าบลนางาม  
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
606.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ต าบลค าแคน - บ้านโนนคุต หมู่ที่ 8  
ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแกน่ 

498,000 

      
607.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวาง หมู่ที ่13 ต าบลโพนเพ็ก - บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2  
ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
608.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแปน - ต าบลท่าศาลา อ าเภอมญัจาครีี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
609.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหนองโจด หมู่ที ่5 - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ต าบลนาข่า –  
ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
610.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหนองต่อ หมู่ท่ี 3 ต าบลนาข่า - บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 14  
ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
611.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮวก หมู่ท่ี 2 ต าบลโพนเพ็ก - ต าบลนาข่า อ าเภอมญัจาครีี 
จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
612.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 - บ้านหนองไห หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแปน - 
ต าบลท่าศาลา อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
613.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ต าบลหนองแปน - ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมญัจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
614.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ต าบลนาข่า - 
ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
615.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแล้ง หมู่ที ่7 - บ้านปุาดู่ หมูท่ี่ 8  ต าบลค าแคน - ต าบลนาข่า 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
616.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านค าคันโซ่ หมู่ที ่6 - บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ต าบลค าแคน –  
ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
617.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านค าน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลปุามะนาว 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
618.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านท่าศาลา หมู่ที ่2 ต าบลท่าศาลา - ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
619.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบา้นปุาดู ่หมู่ที่ 8 ต าบลค าแคน - บ้านหนองบัวเย็น  
หมู่ที่ 16 ต าบลนาข่า อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
620.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ต าบลนางาม - ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
621.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค ์หมู่ที่ 11 - บ้านโนนง้ิว หมู่ที่ 8 ต าบลท่าศาลา อ าเภอ
มัญจาครีี - ต าบลพระบ ุอ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
622.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อต าบล
โนนพะยอม อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
623.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที ่11 ต าบลกดุเคา้ อ าเภอมัญจาคีรี - เขตติดต่อ
ต าบลโนนพะยอม อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
624.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านขุมดิน หมู่ที ่16 - บ้านหันหมู่ท่ี 13 ต าบลกดุเค้า - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 229 อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
625.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ต าบลนาแพง อ าเภอโคกโพธิ์ไชย - ต าบลนางาม 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
626.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ต าบลหนองแปน - ทางหลวงชนบทหมายเลข 
4008 อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 
 

498,000 
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627.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 14 ต าบลโพนเพก็ - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14  
ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
628.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ต าบลโพนเพ็ก - ต าบลนาข่า อ าเภอมญัจาครีี  
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
629.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโคกสูง หมู่ที่ 4 - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 9 ต าบลนางาม - ต าบลนาข่า 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
630.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านค าแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีร ี -  
ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
631.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านท่าเกษม หมู่ที ่11 ต าบลค าแคน - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 
ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
632.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านไสไ้ก่ หมู่ที่ 1 ต าบลท่าศาลา - ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
633.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ต าบลกุดเคา้ อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลนาแพง 
อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
634.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 12 ต าบลหนองแปน อ าเภอมัญจาครีี - เขตตดิตอ่
ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
635.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ ่หมู่ที่ 9 ต าบลนาข่า - ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
636.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ต าบลค าแคน - ต าบลนาข่า  
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
637.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ต าบลนางาม  
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตต าบลหนองสังข์ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

496,000 

      
638.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านน้อยกลาง หมู่ที ่3 ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลปุามะนาว 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
639.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 - บ้านดอนแก่นเท่า หมู่ท่ี 6 ต าบลนางาม  
อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลบ้านโคก อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
640.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านโสกน้ าขุ่น หมู่ที่ 11 ต าบลนางาม - ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
641.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ต าบลโพนเพ็ก - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9  
ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
642.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ต าบลโพนเพ็ก - ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาครีี  
จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
643.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ต าบลนาข่า - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 
ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
644.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ ่หมู่ที่ 14 ต าบลนาข่า - ต าบลนางาม อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
645.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านค าแคนใต้ หมู่ที ่1 ต าบลค าแคน - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 
ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
646.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ต าบลนางาม - ต าบลนาข่า อ าเภอมญัจาครีี 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
647.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านนางาม หมู่ที่ 5 ต าบลนางาม - ทางหลวงชนบท หมายเลข ขก. 
2013 อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
648.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ต าบลนางาม - ทางหลวงชนบทหมายเลข 
ขก. 3010 อ าเภอมัญจาครี ีจังหวัดขอนแก่น 
 

496,000 
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649.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหัน หมู่ที่ 13 ต าบลกุดเคา้ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
650.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านค าน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลค าแคน - ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมญัจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
651.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮวก หมู่ท่ี 2 ต าบลโพนเพ็ก - ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาครีี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
652.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข ขก. 3010 - บ้านหนองบัวเย็น หมู่ท่ี 11 
ต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
653.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหนองขาม หมู่ที ่10 ต าบลค าแคน - ต าบลนางาม อ าเภอมญัจาครี ี
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
654.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านท่าสวรรค ์หมู่ที่ 7,11 ต าบลท่าศาลา - เขตพื้นท่ีสวนปุา  
ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
655.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ต าบลนางาม  
อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลบ้านโคก อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
656.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านขุมดิน หมู่ที ่16 ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลนาแพง 
อ าเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
657.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ ่หมู่ที่ 14 ต าบลนาข่า - บ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 
ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาครี ีจังหวัดขอนแก่น 

298,000 

      
658.ค่าก่อสรา้งถนนลูกรัง สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ต าบลนางาม - บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7  
ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาครี ีจังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
659.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกบ่อขยะ ต าบลใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ - บ้านโคกสูง  
หมู่ที่ 2 ต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      660.ค่าก่อสรา้งห้องน้ า 669,000 

      
661.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขก ถ 10006 บ้านน้ าซ า - บ้านโนนสะอาด อ าเภอภผูาม่าน 
จงัหวัดขอนแก่น 

2,700,000 

      
662.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านวังมน หมู่ที่ 4 ต าบลวงัสวาบ - ทางหลวงหมายเลข 12 
อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
663.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านวังใหม ่หมู่ที่ 6 ต าบลวังสวาบ - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
664.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโนนตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ต าบลวังสวาบ - ต าบลนาฝาย 
อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
665.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ต าบลภูผาม่าน อ าเภอภผูามา่น - 
ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
666.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านวังใหม ่หมู่ที่ 6 ต าบลวังสวาบ – แหล่งท่องเที่ยวน้ าตก 
ตาดฟูา อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

2,000,000 

      
667.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยม่วง - ต าบลภูผาม่าน  
อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
668.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านปาุกล้วย หมู่ที่ 5 ต าบลโนนคอม - บ้านสว่างโนนสูง  
หมู่ที่ 3 ต าบลภผูาม่าน อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
669.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ต าบลโนนคอม - ต าบลภผูาม่าน  
อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
670.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขก ถ 10007 บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อ าเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น 

674,000 

      
671.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านนาฝายใต ้หมู่ที่ 2 ต าบลนาฝาย - ต าบลวังสวาบ  
อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

499,000 
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672.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านห้วยถ้ าเตา่ หมู่ที่ 8 ต าบลภผูาม่าน - ต าบลห้วยม่วง 
อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
673.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านฝายตาสวน หมู่ที่ 8 ต าบลวังสวาบ - ต าบลนาฝาย  
อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
674.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านภูผาม่าน หมู่ที่ 1 ต าบลภผูาม่าน – แหล่งท่องเที่ยว 
ถ้ าค้างคาว อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

1,830,000 

      
675.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยม่วง - ต าบลภูผาม่าน  
อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
676.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านซ าภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยม่วง - ทถ ขก ถ 10006 
อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแกน่ 

499,000 

      
677.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านวังกกแก้ว หมู่ที่ 9 ต าบลวังสวาบ – แหล่งท่องเที่ยว 
ภูตาหลอ อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
678.ค่าปรับปรุงทางเดินข้ามคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าขาม หมู่ที่ 4 - บ้านปุากล้วย หมู่ที่ 5  
ต าบลโนนคอม อ าเภอภูผาม่าน จงัหวัดขอนแก่น 

900,000 

      
679.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านเซินใต ้หมู่ที่ 3 ต าบลโนนคอม - ต าบลภูผาม่าน  
อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
680.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านผาน้ าทิพย์ หมู่ที่ 8 ต าบลห้วยม่วง - ต าบลภผูาม่าน 
อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
681.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ต าบลห้วยม่วง - ต าบลวังสวาบ  
อ าเภอภผูาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
682.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยม่วง อ าเภอภูผาม่าน - 
บ้านซ าผักหนาม ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
683.ค่าขยายไหล่ทางคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขก ถ 10007 บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อ าเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
684.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังสวาบ หมู่ที่ 1 ต าบลวังสวาบ - ต าบลห้วยม่วง อ าเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
685.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยมว่ง อ าเภอภูผามา่น –  
ต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
686.ค่าก่อสรา้งถนนดิน สายจากบ้านหันน้อย หมู่ที ่10 ต าบลหนองแวงโสกพระ เช่ือมทางหลวง อบจ. 
สายโคกกุง - หนองบัวนาค อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
687.ค่าก่อสรา้งถนนดิน สายจากบ้านหนองเรือ หมู่ที ่7 ต าบลโจดหนองแก เชื่อมเขตต าบลโสกนกเตน็ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
688.ค่าก่อสรา้งถนนดิน สายจากบ้านโคกเสน่ห ์หมู่ที่ 13 บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแวงนางเบ้า 
เชื่อมกับทางหลวงชนบทหมายเลข 1075 อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
689.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ต าบลท่าวัด - ต าบลทางขวาง  
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
690.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 5 ต าบลละหานนา - ต าบลท่านางแนว 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
691.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย - 
ต าบลเพ็กใหญ่ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
692.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายแยกทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก ถ 10081 –  
บ้านโนนโจด หมู่ที่ 5 ต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

345,000 

      
693.ค่าก่อสรา้งพนังกั้นน้ าชี บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 ต าบลละหานนา - ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 
 

499,000 



ร่รข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

รายงานประมาณการรายจ่าย 

66 

      
694.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งท่องเที่ยวล าน้ าชี บ้านหนองดู่พัฒนา หมู่ที่ 15 ต าบลละหานนา –  
ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

485,000 

      
695.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโสกน้ าขาว หมู่ที่ 6 ต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย - 
ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ ่จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
696.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านโสกน้ าขาว หมู่ที่ 6 ต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย –  
เขตต าบลใหม่นาเพยีง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

360,000 

      
697.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ต าบลกา้นเหลือง  
อ าเภอแวงน้อย - ต าบลใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
698.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตรหนองโปร่งแดง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น - เขตอ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

499,000 

      
699.ค่าก่อสรา้งถนนดินสู่แหล่งเกษตรหนองกุดเปุง บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 1 ต าบลท่านางแนว –  
ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
700.ค่าก่อสรา้งพนังกั้นน้ าชี บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย –  
ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      
701.ค่าก่อสรา้งพนังกั้นน้ าชี บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย - ต าบลโนนทอง 
อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      
702.ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (หรือคอนกรีตอัดแรง) ข้ามล าห้วยหนองไผล่้อม  
บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ต าบลไชยสอ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น – ต าบลโนนสะอาด  
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ

2,000,000 

      
703.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านปาุเปือย หมู่ที่ 1 ต าบลโนนสมบูรณ์ - บ้านนาง้อง  
หมู่ที่ 2 ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

494,000 

      
704.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น - ต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี

494,000 

      
705.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ต าบลโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนสวรรค ์
หมู่ที่ 3 ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
706.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น - ต าบลหนองกุงศร ีอ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

497,000 

      
707.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านปาุเปือย หมู่ที่ 1 ต าบลโนนสมบูรณ ์- บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4  
ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

460,000 

      
708.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที ่6  ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเขาสวนกวาง  
จังหวัดขอนแก่น - ต าบลหนองกุงศรี อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน ี

480,000 

      
709.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ต าบลโนนสมบรูณ์ - บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4  
ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
710.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 ต าบลโนนสมบูรณ์ - บ้านนาง้อง  
หมู่ที่ 2 ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
711.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ต าบลโนนสมบูรณ์  
อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ต าบลหนองกุงศรี อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอดุรธาน ี

497,000 

      
712.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านห้วยไผ ่หมู่ที่ 1 ต าบลน้ าพอง  - ต าบลสะอาด  
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

494,000 

      
713.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง  
จังหวัดขอนแก่น - ถนนสายน้ าพองอุบลรัตน์ (ขก.1001) 

497,000 

      
714.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านหินกองน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลน้ าพอง - ต าบลสะอาด  
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
715.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที ่7 ต าบลน้ าพอง – ต าบลสะอาด 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

494,000 
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716.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ต าบลน้ าพอง - ต าบลหนองกุง  
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
717.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบา้นหนองโน หมู่ที่ 11 ต าบลน้ าพอง - ต าบลสะอาด  
อ าเภอน้ าพอง จงัหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
718.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบา้น ค ามืดเหนือ หมู่ที่ 12 ต าบลน้ าพอง - ต าบลสะอาด 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

494,000 

      
719.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านห้วยเสือเต้น หมู่ที่ 16 ต าบลน้ าพอง - ต าบลกุดน้ าใส 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
720.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 ต าบลน้ าพอง - ต าบลวังชัย  
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
721.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 ต าบลดอนหัน - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 208 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

5,000,000 

      
722.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10072 สายบ้านเหล่านาดี - บ้านกระเดื่อง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

5,000,000 

      
723.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตีแบบ pavement in-place recycling  
สาย ขก ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน (ช่วงบ้านโนน - บ้านหนองบัวน้อย) อ าเภอซ าสูง 
จังหวัดขอนแก่น 

8,000,000 

      
724.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข  
ขก ถ 10059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ (ช่วงภายในหมู่บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3,12 ต าบลศลิา)  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

5,000,000 

      
725.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 14 ต าบลศิลา –  
ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

484,000 

      
726.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 24 ต าบลศิลา –  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

492,000 

      
727.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนมว่ง หมู่ที่ 3 (หมู่บ้านสินสุข) –  
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก ถ 10059 (บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) ต าบลศิลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

487,000 

      
728.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนมว่ง หมู่ที่ 19 ต าบลศลิา –  
ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      
729.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนมว่ง หมู่ที่ 12 ต าบลศลิา - 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น - เทศบาลนครขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      
730.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 - บ้านโกทา  
หมู่ที่ 9 ต าบลศลิา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแก่น 

487,000 

      
731.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเกษร หมู่ที่ 15 ต าบลศิลา - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข ขก 1027 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      
732.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      
733.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ต าบลศิลา - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

484,000 

      
734.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านศลิา หมู่ที่ 18 ต าบลศิลา - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

490,000 

      
735.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

473,000 

      
736.ค่าขยายไหล่ทางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10059 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ  
(ช่วงปากทางบ้านโนนม่วง) ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 
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737.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลศิลา - บ้านโนนแต้ หมู่ท่ี 10  
ต าบลส าราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

142,000 

      
738.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายหน้าโรงเรียน บ้านปุาเสี้ยว หมู่ท่ี 6 ต าบลบ้านเม็ง - ทางลาดยาง 
อบจ สาย ขก.ถ.10008 (บ้านยางค า - บ้านเม็ง) เช่ือมบ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ต าบลยางค า  
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
739.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก กั้นแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 10 ต าบลยางค า - 
ทางลาดยาง อบจ สาย ขก.ถ.10008 (บ้านยางค า - บ้านเม็ง) ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ  
จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
740.ค่าติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์สายจากบ้านทับบา หมู่ที่ 3 ต าบลเมืองพล เช่ือมทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
741.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบา้นค ามดืใต ้หมู่ที่ 14 ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง –  
ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
742.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ต าบลท่านางแนว –  
ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
743.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านน้ าซับ หมู่ที่ 7 ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย - 
ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ ่จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
744.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย 
- ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
745.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายภูเวยีงพัทยา 2 จากบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 
ต าบลหนองกุงธนสาร - บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

9,997,000 

      
746.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ถนนทางหลวงชนบท ขอนแก่น 11063 ช่วงด่านเก็บ
ค่าธรรมเนียม - อุทยานแห่งชาติภูเวียง ต าบลในเมือง อ าเภอเวียงเกา่ จังหวัดขอนแก่น 

2,712,000 

      
747.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านชัยเจรญิ หมู่ที่ 11 ต าบลเก่างิ้ว อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2233 (อ าเภอพล - อ าเภอแวงใหญ่) 

3,456,000 

      
748.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10090 บ้านหนองกุงสว่าง –  
บ้านโนนสะอาด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

3,685,000 

      
749.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ขก ถ 10127 บ้านหนองบัว 
หมู่ที่ 15 ต าบลหนองสองห้อง - ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

3,069,000 

      
750.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองเขียด หมู่ที่ 9 ต าบลหนองเขียด - 
ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
751.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 ต าบลหนองเขียด - 
ต าบลโนนหัน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
752.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองเขียด - 
ต าบลวังหินลาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
753.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองเขียด หมู่ที่ 1 ต าบลหนองเขียด - 
ทางหลวงหมายเลข 201 อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
754.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ต าบลเมืองเพีย  
อ าเภอบ้านไผ่ - บ้านดู่น้อย หมู่ที่ 7 ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น 

3,009,000 

      
755.คา่ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านพระยนื หมู่ที่ 14 ต าบลพระยืน  
อ าเภอพระยืน - บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ต าบลปุามะนาว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

6,773,000 

      
756.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านเสาเลา้ หมู่ที่ 4 ต าบลกุดเพียขอม อ าเภอชนบท - 
ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

8,692,000 

      
757.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแก้งยาว หมู่ท่ี 8  ต าบลชุมแพ - ทางหลวง
หมายเลข 201 ชุมแพ - ภูเขียว อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 

1,000,000 
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758.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9  ต าบลชุมแพ - เทศบาล
เมืองชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000 

      
759.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2  ต าบลไชยสอ - ทางหลวง
หมายเลข 12 อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000 

      
760.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแห่ หมู่ที่ 1  ต าบลชุมแพ – เทศบาลเมือง 
ชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000 

      
761.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตีแบบ Pavement in -  place recycling สาย ขก ถ 
10045 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บ้านห้วยโจด (ช่วงบ้านห้วยโจด) หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยโจด 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

10,000,000 

      
762.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านผักหวาน หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านลาน - ต าบลหินตั้ง 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

1,526,000 

      
763.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก ถ 10062 บ้านทองหลาง - บ้านโต้น 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

10,000,000 

      
764.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี  สาย ขก ถ 10040 บ้านบ่อแก -บ้านพระบ ุ 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

6,215,000 

      
765.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี  บ้านหนองกระหนวน หมู่ที่ 4 ต าบลโนนสมบูรณ์ - 
บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านแฮด  อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
766.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี  บ้านหนองเม็ก หมูท่ี่ 3 ต าบลโนนสมบูรณ์ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2  อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
767.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10036 สายบ้านแฮด - บ้านโคกก่อง  
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
768.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1  ต าบลโนนสมบูรณ์ –  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
769.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี  บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ต าบลโคกส าราญ –  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
770.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี  บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ 5 ต าบลโคกส าราญ –  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
771.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี  บ้านทางพาดปอแดง หมู่ที่ 12 ต าบลโคกส าราญ - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
772.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี  บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสมบรูณ ์ -  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
773.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10038 สายบ้านหนองเม็ก - บ้านโนนทัน  
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
774.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรตี ขก ถ 10035 สายบ้านโนนสมบรูณ์ - บ้านดงเก่า 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
775.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแซง - บ้านวังหว้า 
หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
776.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10032 สายบ้านหนองผือ - บ้านหนองหัวช้าง 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
777.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10044 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2  -  
บ้านเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
778.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10031 สายบ้านหนองน้ าใส - บ้านโคกโก 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
779.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10122 สายแยก ทล.230 - บ้านพรสวรรค์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 
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780.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี  บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองปลาหมอ - 
บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ต าบลโนนศลิา อ าเภอโนศลิา  จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
781.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10068 สายบ้านสาวะถี - บ้านง้ิว อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
782.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10061 สายบ้านม่วง - บ้านสาวะถ ี อ าเภอเมอืง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
783.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10101 สายบ้านท่อนน้อย - บ้านเนินทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
784.คา่ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10065 สายมิตรภาพ - บ้านโนน อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
785.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10066 สายบ้านลาดนาเพียง –  
บ้านหนองเซียงซุย อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
786.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10059 สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
787.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10104 สายแยกทางหลวงชนบท ขก 4008 - 
บ้านหนองแวง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
788.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10120 สายแยกทางหลวงชนบท ขก 4019 - 
บ้านหินลาด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
789.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10060 สาย บ้านโนนเรือง - บ้านหนองกอย    
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
790.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10,11 ต าบลโนนสมบรูณ์ - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอบ้านแฮด จังหวดัขอนแก่น 

499,000 

      
791.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 – ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      
792.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลโนนแดง –  
ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
793.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านโคกน้อย หมู่ที ่4 ต าบลพระลับ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
794.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านผือ หมู่ที่ 1 ต าบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
795.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านแก่นทอง หมู่ที่ 22 ต าบลบ้านเป็ด - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 12 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
796.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี จากถนนศรีจันทร์ (ซอยโรงขนมจีน) บ้านเปด็  
หมู่ที่ 18 ต าบลบ้านเปด็ - ถนนมะลิวัลย์ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
797.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ต าบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 208 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
798.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 - บ้านโนนตุ่น  
หมู่ที่ 7 ต าบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อ าเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
799.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3,11 ต าบลบึงเนียม –  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
800.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านหนองโข่ย หมูท่ี่ 2 ต าบลท่าพระ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 208 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
801.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านหนองนิยม หมูท่ี่ 14 ต าบลท่าพระ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 208  อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแก่น 
 

499,000 
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802.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10034 สายบ้านเหล่าใหญ่ - บ้านหนองขาม 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
803.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10037 สายบ้านขามปูอม - บ้านค าแคน  
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
804.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10039 สายบ้านหวายหลมึ - บ้านโคกสูง  
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
805.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10097 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3010 - 
บ้านโคกสูง อ าเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
806.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศลิา 
- อ าเภอบ้านไผ่ จังหวดัขอนแก่น 

499,000 

      
807.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านหนองขี้เหน็ หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านหัน  
อ าเภอโนนศลิา - อ าเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
808.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14  ต าบลบ้านหัน - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
809.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านหนองน้ าขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 ต าบลบ้านหัน –  
ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
810.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านวังยาว หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศลิา - 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
811.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ 11 ต าบลปาุปอ อ าเภอบ้านไผ่ 
- อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
812.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10011 สายบ้านหนองบัว - บ้านค าหัวช้าง 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
813.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนฆ้อง –  
ต าบลปุามะนาว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
814.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านวังโพน หมูท่ี่ 6 ต าบลปาุมะนาว –  
ต าบลโนนฆ้อง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
815.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ต าบลปาุมะนาว 
อ าเภอบ้านฝาง - อ าเภอพระยืน จงัหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
816.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10010 สายบ้านหว้าโง๊ะ - บ้านดงน้อย  
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
817.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านหาดสวรรค์ หมู่ที่ 13 ต าบลวังเพิ่ม –  
ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
818.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านหาดสวรรค์ หมู่ที่ 13 ต าบลวังเพิ่ม –  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
819.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ต าบลวังเพิ่ม –  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
820.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ต าบลวังเพิ่ม –   
ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
821.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านวังทอง หมูท่ี่ 11 ต าบลวังเพิ่ม  –  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
822.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านปุาแดง หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ –  
บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด จังหวดัขอนแก่น 

499,000 

      
823.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านเปูา หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านไผ่ - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 อ าเภอบ้านไผ่ จังหวดัขอนแก่น 
 

499,000 
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824.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านทุม่ หมู่ที่ 1,2 ต าบลบ้านทุ่ม - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
825.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 (ซอยสสุานเจ็ก)  
ต าบลบ้านเป็ด - ถนนเหล่านาด ีอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
826.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านกอกน้อย หมู่ที่ 12 - บ้านโคกฟันโปง  
หมู่ที่ 21 ต าบลบ้านเปด็ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
827.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ต าบลบา้นเป็ด –  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
828.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านโคกฟันโปง หมู่ที่ 21 (ข้างโรงเรียน)  
ต าบลบ้านเป็ด - ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
829.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองแซง อ าเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น - ต าบลเขวาไร ่อ าเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม 

498,000 

      
830.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10030 สายบ้านลาน - บ้านหินลาดนาโน  
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
831.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10042 สายบ้านดอนหมากพริก - บ้านลาน 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
832.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี  บ้านเหลา่โนนคณู หมู่ที่ 2 ต าบลโนนศลิา  -  
ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
833.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10112 สายบ้านหนองหญ้าข้าวนก –  
บ้านหนองแวง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
834.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10004 สาย บ้านหนองเสาเล้า - บ้านห้วยแสง 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
835.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10005 สายแยกทางหลวงหมายเลข 201 –  
บ้านโนนลาน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
836.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10096 สายแยกทางหลวงหมายเลข 12 –  
บ้านโสกก้อง อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
837.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรตี ขก ถ 10079 สายแยกทางหลวงชนบท ขก 2071 - 
บ้านนาเพียง อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
838.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านดอนแดง หมู่ที ่2 ต าบลดอนหัน - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 208 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
839.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ต าบลโนนศลิา อ าเภอโนนศิลา - 
บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 5 ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
840.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 3,6 ต าบลหนองแวง 
อ าเภอพระยืน - อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
841.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10052 บ้านค าบอน - บ้านทุ่งโปร่ง  
อ าเภออุบลรตัน์ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
842.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายแยกทางหลวง 2109 - บ้านบ่อ หมู่ที่ 4  
ต าบลบ้านดง อ าเภออุบลรัตน ์จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
843.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านกดุกระหนวน หมู่ที่ 3 - บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 
ต าบลนาค า - ต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
844.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านเต่า หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านหว้า - ต าบลดอนช้าง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
845.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านสวนมอญ หมูท่ี่ 3 - บ้านวังหิน หมู่ที่ 5  
ต าบลท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 

499,000 
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846.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านปุาแดง หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ - 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
847.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านธาต ุหมู่ที่ 5 ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ –  
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
848.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สาย ขก ถ 10067 สายแยก ทล.2 - ทางเข้าศูนย์
ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
849.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านโคกส าราญ หมู่ที่ 14 - บ้านดอนปอแดง  
หมู่ที่ 16 ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด - อ าเภอบ้านไผ่ จังหวดัขอนแก่น 

499,000 

      
850.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านแฮด –  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
851.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายแยกทางหลวงชนบท ขก 4063 - บ้านหนองเรือ 
หมู่ที่ 2,10 ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
852.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ต าบลจระเข้  
อ าเภอหนองเรือ - บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
853.ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต  สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2038 ช่วงบ้าน 
ภูมูลเบ้า  หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเขื่อนช้าง  หมู่ที่ 6,17 ต าบลโนนทอง  อ าเภอหนองเรือ เชื่อมเขตต าบล 
กุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
854.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10048 สายบ้านคอกคี - บ้านกุดทิง  
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
855.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10119 สายแยกทางหลวงชนบท ขก.2079 - 
บ้านกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
856.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10012 สายบ้านดอนโมง - บ้านโนนฆ้อง  
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
857.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10009 สายบ้านหนองแก - บ้านนาชุมแสง 
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
858.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านโสกตลิ่ง หมู่ที่ 4 ต าบลในเมือง - ถนนแจ้งสนิท 
ต าบลหินตั้ง อ าเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
859.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านนาโพธ์ิ หมู่ที่ 5 ต าบลในเมือง –  
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
860.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านหนองแวงไร่ใหม่ หมู่ที่ 9 ต าบลในเมือง –  
ถนนเจนจบทิศ อ าเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
861.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 ต าบลในเมือง - ถนนเลี่ยงเมือง 
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ ่อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
862.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านโสกจาน หมู่ท่ี 3 ต าบลในเมือง - ถนนแจ้งสนิท 
ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
863.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านหนองทุ่ม หมู่ที ่3 ต าบลบ้านหว้า อ าเภอเมือง - 
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
864.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10113 สายบ้านหว้า - บ้านเต่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
865.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี ขก ถ 10063 สายบ้านแดงน้อย - บ้านคอ้ อ าเภอเมอืง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
866.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 ต าบลในเมือง - บ้านหนองน้ าใส 
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
867.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองนาด ีหมู่ที่ 3 ต าบลหนองแวงนางเบ้า –  
เขตบ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 3  ต าบลเก่างิ้ว อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 
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868.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ต าบลโจดหนองแก –  
เขตต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จงัหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
869.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองแกค า หมู่ที่ 14 ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล –  
เขตอ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
870.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านโจดหนองแก - เขตบ้านหว้ยค้อ หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแวงนาง
เบ้า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
871.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 1075 บ้านหนองแวงนางเบ้า หมู่ที่ 1 - 
บ้านหนองตานา หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
872.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาเสถียร หมู่ที ่8 ต าบลขามปอูม อ าเภอเปือยน้อย - ต าบลปุาปอ 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
873.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ต าบลลอมคอม เช่ือมเขตต าบล
หนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
874.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นวังผือ หมู่ที่ 4,9 ต าบลขามปูอม - ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
875.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองบัวน้อย หมู่ที่ 4  ต าบลสระแก้ว - ต าบลวังม่วง  
อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
876.ค่าปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย –  
ต าบลวังหิน อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

481,000 

      
877.ค่าปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ต าบลวังม่วง - ต าบลขามปูอม  
อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

466,000 

      
878.ค่าปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบา้นหนองโก หมู่ที่ 6 ต าบลขามปูอม อ าเภอเปือยน้อย - 
ต าบลบ้านลาน อ าเภอบา้นไผ ่จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
879. ค่าปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบา้นหนองไผล่้อม หมูท่ี่ 1  ต าบลหนองไผ่ล้อม –  
ถนนสายหนองสองห้อง - โนนสะอาด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
880.ค่าปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายบ้านหนองไผ่พัฒนา หมูท่ี่ 9 ต าบลหนองไผล่้อม –  
ต าบลตะกั่วปุา อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
881.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านพระบาทโนนคณู หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งชมพู –  
บ้านโคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

205,000 

      
882.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านดินด า หมู่ที่ 1,7 เชื่อมวัดปุาพุทธนิมิตรรังษี  
ต าบลดินด า - ต าบลบ้านเรือ อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
883.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ต าบลดินด า - บ้านเรือ หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านเรือ อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
884.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านกดุดุก หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ต าบลดินด า - 
ต าบลบ้านเรือ อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
885.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดดุก หมู่ที่ 3,4 ต าบลดินด า อ าเภอภูเวียง –  
ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จงัหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
886.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดินด า หมู่ที่ 1 ต าบลดินด า - บ้านเรือ หมู่ที่ 1  
ต าบลบ้านเรือ (สายส่างกกเดื่อ) อ าเภอภูเวยีง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
887.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ต าบลดินด า - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านเรือ อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
888.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ต าบลดินด า อ าเภอภเูวียง –  
บ้านคึมชาติ หมู่ที่ 8 ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
889.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 , บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3,4  
ต าบลดินด า - ต าบลหว้าทอง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
 

497,000 
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890.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที ่6 ต าบลดินด า - บ้านเรือ หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านเรือ อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
891.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดินด า หมู่ที่ 7, บา้นกุดดุก หมู่ที่ 3, 4 ต าบลดินด า - 
ต าบลหว้าทอง อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
892.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ต าบลดินด า อ าเภอภเูวียง –  
ต าบลขนวน อ าเภอหนองนาค า จงัหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
893.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดินด า หมู่ที่ 7 ต าบลดินด า - ต าบลหว้าทอง  
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
894.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านกดุดุก หมู่ที่ 3 ต าบลดินด า - ต าบลขนวน  
อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
895.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านดินด า หมู่ที่ 1,7 เชื่อมวัดปุาพุทธนิมิต ต าบลดินด า - 
ต าบลหว้าทอง อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 

457,000 

      
896.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านค้อ หมู่ที่ 1 ต าบลกุดขอนแก่น - ต าบลหนองกุงเซนิ 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
897.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ 3 ต าบลกุดขอนแก่น –  
ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
898.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโนนส าราญ หมู่ที่ 8 ต าบลกดุขอนแก่น –  
ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
899.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านเลิงแสง หมู่ที่ 9 ต าบลกุดขอนแก่น –  
ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
900.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านแก่นพัฒนา หมู่ที ่13 ต าบลกดุขอนแก่น –  
ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
901.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านโพนพัฒนา หมู่ที่ 14 ต าบลกดุขอนแก่น –  
ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
902.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สามแยกบ้านกดุขอนแก่น หมู่ที่ 6, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 
ต าบลกุดขอนแก่น - ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
903.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สามแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 4021 บ้านกุดขอนแก่น 
หมู่ที่ 6, บ้านเลิงแสง หมู่ที ่9 ต าบลกุดขอนแก่น - ต าบลหนองกุงเซนิ อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
904.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สามแยกบ้านดอนหัน หมูท่ี่ 11 ต าบลกุดขอนแก่น  -  
สะพานเสรรีาษฎร์ ต าบลหนองกุงเซิน อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
905.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านกุดขอนแก่น หมูท่ี่ 6 ต าบลกดุขอนแก่น  
อ าเภอภูเวียง - ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
906.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบท หมายเลข 4021 บ้านกุดขอนแก่น  
หมู่ที่ 6 ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง - ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
907.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบท หมายเลข 4021 สามแยกบ้านโพน
พัฒนา หมู่ที่ 14 ต าบลกดุขอนแก่น อ าเภอภูเวียง - ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
908.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง 
- ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ จงัหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
909.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 - บ้านหนองย่างแลน หมู่ที่ 3  
ต าบลนาชุมแสง - ต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
910.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1, บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5  
ต าบลนาชุมแสง - ต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
911.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวงภูเวียงหนองแก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12  
ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภเูวียง - ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ จงัหวัดขอนแก่น 
 

497,000 
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912.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ทางหลวง 2038 ภูเวียงเวยีงเก่า ต าบลภูเวียง - บ้านห้วยทราย 
หมู่ที่ 5 (ช่วงท้ายทรายรีสอร์ท) ต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวยีง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
913.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 ต าบลภูเวยีง - บ้านห้วยทราย หมู่ที ่5 
ต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

494,000 

      
914.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงหมายเลข 2133 ภูเวียงศรีบุญเรือง –  
บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2 ต าบลภูเวยีง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
915.คา่ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก.ถ.10019 สายบา้นโคกสหกรณ ์ บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 3 
ต าบลนาหวา้ - ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
916.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง ขก.4021 สายบ้านโสกหา้ง หมู่ที่ 9  
ต าบลนาหว้า - ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
917.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน ขก.ถ.10013 โสกห้าง - ทุ่งชมพู –  
สายบ้านโนนกระเดา หมู่ที่ 7 ต าบลนาหว้า - ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
918.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน ขก.ถ.10019 บ้านโคกสหกรณ์นาหว้า –  
สายบ้านนาหว้า หมู่ที่ 1 ต าบลนาหว้า - ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
919.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน ขก.ถ.10019 บ้านโคกสหกรณ์นาหว้า –  
สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ต าบลนาหว้า - ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
920.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง ขก.4021 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10  
ต าบลนาหว้า - ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
921.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง ขก.4021 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6  
ต าบลนาหว้า - ต าบลทุ่งชมพู อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
922.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10013 สายบ้านโสกห้าง - ทุ่งชมพู - บ้านทุ่งชมพู 
หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งชมพู - ต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
923.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10013 สายบ้านโสกห้าง - ทุ่งชมพู  
ทางเข้าบา้นห้วยข้ีหนู หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งชมพู - ต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
924.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก ถ 10026 สายบ้านโคกสกรณ-์ทุ่งชมพู  
บ้านห้วยข้ีหนู หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งชมพู - ต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
925.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026 สายบ้านโคกสกรณ-์ทุ่งชมพู  
บ้านดอนเพิ่ม หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งชมพู - ต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จงัหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
926.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026 สายบ้านโคกสกรณ์ - ทุ่งชมพู บ้านดอนดู่ 
หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งชมพู - ต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
927.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026 สายบ้านโคกสกรณ์ - ทุ่งชมพู  
บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งชมพู - ต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
928.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026 สายบ้านโคกสกรณ-์ทุ่งชมพู บ้านกุดแคน 
หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งชมพู - ต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
929.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026 สายบ้านโคกสกรณ์ - ทุ่งชมพู  
บ้านหนองพลวง หมู่ที ่6 ต าบลทุ่งชมพู - ต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
930.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10025 สายบ้านทุ่งชมพูกุดแคน บ้านโคกสงเปือย 
หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งชมพู - ต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
931.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10025 สายบ้านทุ่งชมพูกุดแคน บ้านกุดแคน  
หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งชมพู - ต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
932.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10025 สายบ้านทุ่งชมพูกุดแคน บ้านดอนดู่  
หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งชมพู - ต าบลนาหว้า อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
933.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองพวง หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งชมพู –  
บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 5 ต าบลหว้าทอง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
 

497,000 
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934.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านดอนเพิม่ หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งชมพู - บ้านโคกกลาง  
หมู่ที่ 4 ต าบลหว้าทอง อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
935.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายหนองพวง หมู่ที่ 6 เชื่อมวัดปุาศิลาอาส ต าบลทุ่งชมพู - 
ต าบลนาหว้า อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
936.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งชมพู - ต าบลนาหว้า  
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
937.ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งชมพู - ต าบลนาหว้า  
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
938.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ต าบลโนนฆ้อง - ต าบลบา้นเหล่า 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
939.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ต าบลโนนฆ้อง - ต าบลหนองบัว 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
940.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 7 ต าบลโนนฆ้อง - ต าบลหนองบัว  
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
941.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ต าบลโนนฆ้อง - ต าบลหนองบัว  
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
942.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ต าบลโนนฆ้อง - ต าบลปาุมะนาว 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
943.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านกระเดื่อง หมู่ที่ 9 ต าบลปุามะนาว - ต าบลบ้านเหล่า 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
944.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ต าบลปุามะนาว อ าเภอบ้านฝาง –  
ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
945.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ต าบลปุามะนาว อ าเภอบ้านฝาง –  
ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
946.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 8 ต าบลปาุมะนาว  
อ าเภอบ้านฝาง - ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
947.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ต าบลปุามะนาว - ต าบลโนนฆ้อง  
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
948.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ต าบลปุามะนาว อ าเภอบ้านฝาง –  
ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาครีี จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
949.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านค าหัวช้าง หมู่ที่ 3 ต าบลปุามะนาว - ต าบลโนนฆ้อง 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
950.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ต าบลปุามะนาว อ าเภอบ้านฝาง –  
ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
951.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบัว - ต าบลโนนฆ้อง  
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
952.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบัว - ต าบลบ้านฝาง 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
953.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านนาดอกไม ้หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบัว - ต าบลบ้านฝาง 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
954.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 12 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7  
ต าบลหนองบัว - ต าบลบา้นฝาง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
955.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล สายหนองวังเดือนห้า บ้านโสกม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลหนองบัว 
อ าเภอบ้านฝาง - ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
 

495,000 
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956.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ต าบลหนองบัว - ต าบลบ้านฝาง  
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      
957.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ต าบลหนองบัว - ต าบลบ้านฝาง  
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      
958.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบัว -  ทางหลวง 
หมายเลข 12 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      
959.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ต าบลหนองบัว -  ต าบลโนนฆ้อง 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      
960.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านดอนดู ่หมู่ที่ 4 ต าบลหนองบัว -  ต าบลบ้านฝาง  
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      
961.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านเหล่า - ต าบลบ้านฝาง  
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
962.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านเหล่า - ต าบลปุามะนาว 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
963.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกงาม หมู่ที่ 4,8 ต าบลโคกงาม - ต าบลหนองบัว 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
964.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกงาม หมู่ที่ 4 ต าบลโคกงาม อ าเภอบ้านฝาง –  
ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
965.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านค าหญ้าแดง หมู่ที่ 6 ต าบลโคกงาม -  ต าบลปุาหวายนั่ง 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      
966.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกใหญ ่หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านฝาง - ต าบลโคกงาม  
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
967.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านฝาง - ต าบลโคกงาม  
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
968.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอบ้านฝาง –  
ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
969.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านฝาง - ต าบลโคกงาม  
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      
970.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านฝาง - ต าบลบ้านเหล่า 
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      
971.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านดอนหัน หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านฝาง - ต าบลโนนฆ้อง  
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      
972.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกใหญ ่หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านฝาง - ต าบลหนองบัว  
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      
973.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านฝาง หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอบ้านฝาง –  
ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

495,000 

      
974.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านส าโรง หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง - 
ต าบลบ้านโนน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
975.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านส าโรง หมู่ที่ 12 - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13  
ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง - ต าบลบ้านโนน อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
976.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านขาม หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านขาม -  ต าบลบ้านบัวใหญ ่
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
977.ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านขาม หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านขาม - ต าบลท่ากระเสริม 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 

496,000 
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978.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านขาม - ต าบลบัวใหญ่ 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
979.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนเชือก(เส้นเรยีบคลอง) หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านขาม - 
ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
980.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านขาม - ต าบลทรายมูล 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
981.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านบึงเปุง หมู่ที่ 9 ต าบลท่ากระเสริม - ต าบลบ้านขาม 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
982.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 ต าบลทรายมลู - ต าบลบัวใหญ่  
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
983.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากถนนทางหลวงหมายเลข 2183 ต าบลท่ากระเสรมิ - 
ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
984.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 7 ต าบลท่ากระเสริม –  
ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
985.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านท่ามะเดื่อ หมู่ท่ี 8 ต าบลท่ากระเสริม –  
ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
986.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายกดุพังเครือ หมู่ที่ 6 ต าบลท่ากระเสริม - ต าบลบัวใหญ ่
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
987.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านท่ากระเสรมิ หมูท่ี่ 5 ต าบลท่ากระเสรมิ –  
ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
988.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาค าน้อย หมู่ที ่1 ต าบลบัวใหญ่ –  
ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
989.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 ต าบลบัวใหญ่ –  
ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
990.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านจ าปา (เรียบคลองR3) หมู่ที่ 7 ต าบลทรายมูล - 
ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
991.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านจ าปา หมู่ที่ 7 ต าบลทรายมูล - ต าบลท่ากระเสริม
และต าบลบัวใหญ่ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
992.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 ต าบลทรายมูล - ต าบลท่ากระเสริม 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
993.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านอุบล หมู่ที่ 3 ต าบลบัวใหญ่ - ต าบลบ้านขาม 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

492,000 

      
994.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านรักชาติ หมู่ท่ี 16 ต าบลบัวใหญ่ - ต าบลท่ากระเสรมิ 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

492,000 

      
995.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 ต าบลบัวใหญ่ –  
ต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

492,000 

      
996.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านนาค าน้อย หมู่ที ่15 ต าบลบัวใหญ่ - ต าบลทรายมลู 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

492,000 

      
997.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบลบัวใหญ่ - ต าบลบ้านขาม 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

492,000 

      
998.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านโคกค่อย หมู่ที่ 7 ต าบลบัวใหญ่ - ต าบลบ้านขาม 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

492,000 

      
999.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านคอกค ีหมู่ที่ 10 ต าบลบัวใหญ่ - ต าบลบ้านขาม 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 

492,000 
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1000.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นแสนตอ หมู่ที่ 8 ต าบลบัวใหญ่ - ต าบลบ้านขาม 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
1001.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ต าบลทรายมูล -   
ต าบลบ้านบัวใหญ่ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1002.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ต าบลทรายมูล –  
ต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

492,000 

      
1003.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นนางาม หมู่ที่ 4 ต าบลทรายมูล -  ทางหลวง
หมายเลข 2039 อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

492,000 

      
1004.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นโคกสง่า หมู่ที่ 6 ต าบลทรายมูล -  ต าบลบัวเงิน 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1005.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายจากทางหลวงหมายเลข 2038 - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 
ต าบลทรายมลู อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1006.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายหนองนกเขียน หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองกุง - ต าบลวังชัย 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

492,000 

      
1007.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นหนองหว้า หมูท่ี่ 10 ต าบลทรายมลู –  
ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1008.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นหนองหว้า หมูท่ี่ 10,13 ต าบลทรายมูล –  
ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1009.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นนาค ูหมู่ที่ 3 ต าบลหนองกุง - ต าบลบัวเงิน 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      
1010.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายจากทางหลวงหมายเลข 2039 ต าบลพังทุย –  
ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      
1011.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นหัวบึง หมู่ที่ 3 ต าบลพังทุย - บ้านนาเรียง  
หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      
1012.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นหัวบึง หมู่ที่ 3 ต าบลพังทุย -  ต าบลหนองกุง 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      
1013.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นกุดพังทุย หมู่ที ่1 ต าบลพังทุย - บ้านนาเรียง  
หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      
1014.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นพังทุย หมู่ที่ 10 ต าบลพังทุย - ต าบลวังชัยและ
ต าบลหนองกุง อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      
1015.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นนาเรยีง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกุง - ต าบลพังทุย 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      
1016.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นนาเรยีง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองกุง - ต าบลวังชัย 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      
1017.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 ต าบลพังทุย - ต าบลบัวเงิน 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1018.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นกุดพังทุย หมู่ที ่1 ต าบลพังทุย - ต าบลบัวเงิน 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1019.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นนาขาม หมู่ที่ 6 ต าบลพังทุย - ต าบลบัวเงิน  
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1020.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นโสกม่วง หมู่ที่ 4 ต าบลพังทยุ - ต าบลบัวเงิน 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1021.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นหัวบึง หมู่ที่ 3 ต าบลพังทุย - ต าบลบัวเงิน  
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 

496,000 
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1022.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 ต าบลพังทุย - ต าบลบัวเงิน 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1023.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นค าจั่น หมู่ที่ 6 ต าบลบัวเงิน - ต าบลพังทุย  
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1024.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นค าบอน หมู่ที่ 8 ต าบลบัวเงิน อ าเภอน้ าพอง - 
ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1025.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นดงเย็น หมู่ท่ี 11 ต าบลบัวเงิน อ าเภอน้ าพอง - 
ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1026.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นค าบอน หมู่ที่ 6 ต าบลบัวเงิน - ต าบลพังทุย 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      
1027.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต าบลบัวเงิน - ต าบลพังทุย 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1028.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นค าจั่นเหนือ หมู่ที่ 15 ต าบลบัวเงิน - ทางหลวง
หมายเลข 2039 อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
1029.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นค าจั่นกลาง หมู่ที่ 16 ต าบลบัวเงิน - ทางหลวง
หมายเลข 2039 อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
1030.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบา้นสนามบิน หมู่ท่ี 9 ต าบลพังทุย - ต าบลบัวเงิน 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

493,000 

      
1031.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนโพธิ ์หมู่ที่ 5 ต าบลนาเพียง อ าเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแก่น - ต าบลหนองคอนไทย อ าเภอภเูขียว จังหวัดชัยภูม ิ

496,000 

      
1032.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนโพธิ ์หมู่ที่ 5 ต าบลนาเพียง - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1033.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านขามปูอม หมู่ที่ 4 ต าบลขัวเรยีง - ทางหลวงชนบท
หมายเลข 2005 ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1034.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ต าบลขัวเรียง อ าเภอชุมแพ –  
อุทยานแห่งชาติภูเวียง อ าเภอภเูวยีง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1035.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านขามปูอม หมู่ที่ 4 ต าบลขัวเรยีง อ าเภอชุมแพ –  
อุทยานแห่งชาติภูเวียง อ าเภอภเูวยีง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1036.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 7 ต าบลขัวเรียง อ าเภอชุมแพ –  
อุทยานแห่งชาติภูเวียง อ าเภอภเูวยีง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1037.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านสุขสมบรูณ์ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ - 
ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1038.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองโพงโพด หมู่ที่ 2 ต าบลหนองเสาเล้า –  
ต าบลขัวเรียง อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

496,000 

      
1039.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านม่วงโปู หมู่ที่ 23 ต าบลสาวะถี - ต าบลบ้านทุ่ม 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
1040.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงหมายเลข 12 ขอนแก่น - ชุมแพ –  
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 18 ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
1041.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง –  
บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 10 ต าบลบา้นฝาง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
1042.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายจากทางหมู่บ้านมะลวิัลย์ หมู่ที่ 7 - ทางหลวง 230  
(ทางเลี่ยงเมือง) ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

497,000 

      
1043.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 ต าบลน้ าพอง - ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น 
 

497,000 
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1044.ค่าก่อสร้างรั้วไวรเ์มชเคลือบกัลป์วาไนท์ ภายในศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

495,000 

    ค่าชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K)   

      1.เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสญัญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 2,000,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 605,136,000 
รวมงบลงทุน 605,136,000 

รวมงานก่อสร้าง 605,136,000 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 682,176,800 

แผนงานการเกษตร   

งานส่งเสริมการเกษตร   
  งบด าเนินงาน   

  ค่าใช้สอย   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ   
      1. ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 อ าเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่น 400,000 

      2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแก่น 3,120,000 

      
3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี

300,000 

รวมค่าใช้สอย 3,820,000 
รวมงบด าเนินงาน 3,820,000 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 3,820,000 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   

  งบลงทุน   
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
  

 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   

      
1. ค่าขุดลอกบึงส้มโฮง บ้านโคกสี หมู่ที่ 1,2,13,14 ต าบลโคกสี - บ้านดอนธาต ุหมู่ที่ 8  
ต าบลหนองตมู อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

479,000 

      
2. ค่าขุดลอกหนองแซงสา (ตอนบน)  บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 -  บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ต าบลโคกสี 
บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองตูม  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

470,000 

      
3. ค่าขุดลอกล าห้วยอีโซ ช่วงบ้านสว่าง  หมู่ที่ 9 ต าบลโจดหนองแก - เขต บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5  
ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 

500,000 

  
  

4. ค่าขุดลอกล าห้วยบุ ช่วงบ้านบุอ้ายตู ้ หมู่ที่ 7 ต าบลโนนข่า - เขต เทศบาลเมืองเมืองพล อ าเภอพล  
จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
5. ค่าขุดลอกล าห้วยโนนอีฝูาย (ตอนล่าง)  ช่วงบ้านหนองแวงนอก หมู่ที่ 2 ต าบลหนองมะเขือ -     
บ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
6. ค่าขุดลอกล าห้วยไร่ ช่วงบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ต าบลดอนดู่ - เขต ต าบลหนองไผล่้อม       
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
7. ค่าขุดลอกล าห้วยน้อย  ช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6  ต าบลดอนดู่ - เขตบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 
ต าบลดอนดั่ง  อ าเภอหนองสองหอ้ง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
8. ค่าขุดลอกล าห้วยหญ้าไทร (ตอนกลาง) ช่วงบ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ต าบลลอมคอม –  
เขตบ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 
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9. ค่าขุดลอกล าห้วยพระเจ้า ช่วงบ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย 
- เขตต าบลเพ็กใหญ่ อ าเภอพล จงัหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
10. ค่าขุดลอกล าห้วยรวง ช่วงบ้านรวง  หมู่ที่ 4 ต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น –  
เขตอ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสมีา 

500,000 

      
11. ค่าขุดลอกล าห้วยหลุ่งจาน (ตอนล่าง)  ช่วงบ้านโนนสะอาด หมูท่ี่ 3  ต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย  
จังหวัดขอนแก่น - เขตต าบลโนนจาน  อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสมีา 

500,000 

      
12. ค่าขุดลอกล าห้วยทราย (ตอนบน)  ช่วงบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7  ต าบลละหานนา – เขตบ้านศรีเมือง  
หมู่ที่ 12 ต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
13. ค่าขุดลอกล าห้วยขอนขว้าง (ตอนบน) ช่วงบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ต าบลแวงน้อย – เขตเทศบาล
ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
14. ค่าขุดลอกล าห้วยยางฮาด ช่วงบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ต าบลท่านางแนว - เขตต าบลละหานนา 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
15. ค่าขุดลอกล าห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 6 ต าบลวังหนิ อ าเภอหนองสองห้อง –  
เขตต าบลปุาปอ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
16. ค่าขุดลอกล าห้วยนาแค ช่วงบ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 ต าบลดงเค็ง อ าเภอหนองสองห้อง  
จังหวัดขอนแก่น - เขตอ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรรีัมย ์

190,000 

      
17. ค่าขุดลอกล าห้วยน้อย บ้านส าโรง หมู่ที่ 1 ต าบลส าโรง - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7ต าบลหนองเม็ก 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

274,000 

      
18. ค่าขุดลอกล าห้วยคลองแฮด ช่วงบ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลโสกนกเต็น - เขตบ้านหนองเรือ  
หมู่ที่ 7 ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
19. ค่าขุดลอกล าห้วยแอก ช่วงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 ต าบลโจดหนองแก - เขตต าบลโสกนกเต็น 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
20. ค่าขุดลอกล าห้วยหนองแวงนางเบ้า ช่วงบ้านหนองแวงนางเบ้า หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแวงนางเบ้า 
อ าเภอพล - ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      21. ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยต าแย บ้านกลาง หมู่ที่ 9 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น 497,000 

      
22. ค่าขุดลอกสระ บ้านโสกตลิ่ง หมู่ที่ 4 ต าบลในเมือง - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ต าบลภูเหล็ก 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

341,000 

      
23. ค่าขุดลอกหนองไผล่้อม บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ต าบลหัวหนอง - บ้านเปูา หมู่ที่ 3 ต าบล 
บ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
24. ค่าขุดลอกล าห้วยอสีานเขียว บ้านโสกจาน หมู่ที่ 3 ต าบลในเมือง -   บ้านหนองหญ้าปล้อง  
หมู่ที่ 4 ต าบลภเูหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
25. ค่าขุดลอกล าห้วยไผ่ ตอน 2 บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6,17 ต าบล   โนนทอง - ล าน้ าเชิญ  
ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
26. ค่าขดุลอกล าห้วยหลัว ตอนลา่ง บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 – บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านเม็ง - 
เชื่อมต าบลกดุกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
27. ค่าขุดลอกล าห้วยง้ิว ตอนล่าง (ช่วงที่ 2) บ้านนาง้ิว หมู่ที่ 12 – บ้านยางค า หมู่ที่ 1,2 ต าบลยางค า 
- เชื่อมต าบลจระเข้ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
28. ค่าขุดลอกล าห้วยใหญ่ ตอนลา่ง ช่วงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ต าบลยางค า - แหล่งเกษตรภเูม็ง 
ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จงัหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
29. ค่าขุดลอกล าห้วยอสิานเขียว (ตอนท่ี2) บ้านหนองแวง หมู่ที ่7 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ - 
ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
30. ค่าขุดลอกล าห้วยรากไม้ ตอนบน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ –  
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
31. ค่าขุดลอกหนองตลาดแดง บ้านโสกไผ่ หมู่ที่ 6 ต าบลใหม่นาเพียง - ถนนยุทธศาสตร์ ต าบล 
โนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวดัขอนแก่น 

494,000 



ร่รข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

รายงานประมาณการรายจ่าย 

84 

      
32. ค่าขุดลอกหนองปุาช้าสัตว์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ต าบลใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น - ทางหลวงหมายเลข 2199 

493,000 

      
33. ค่าขุดลอกล าห้วยเกาะใหญ่ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 
- ล าน้ าชี 

499,000 

      
34. ค่าขุดลอกล าห้วยสองคอน (ตอนล่าง) บ้านสีหนาท หมู่ที่ 3 ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่  
จังหวัดขอนแก่น - ล าน้ าชี 

498,000 

      
35. ค่าขุดลอกล าห้วยหลุบโพง (ตอนบน) บ้านปุาไม้งาม หมู่ที่ 8 ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ –  
บ้านน้ าซับ หมู่ที่ 7 ต าบลท่านางแนว อ าเภอ  แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
36. ค่าขุดลอกล าห้วยหลุบโพง (ตอนล่าง) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ –  
บ้านหนองหญ้าขาว หมูท่ี่ 5 ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
37. ค่าขุดลอกล าห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสะอาด – ต าบล  ใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
38. ค่าขุดลอกล าห้วยยาง (ตอนตน้) บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 11 ต าบล    โนนสะอาด – ต าบลคอนฉมิ 
อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
39. ค่าขุดลอกล าห้วยเสือตาย ช่วงบ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 - บ้านค าแคนใต้ หมู่ที่ 1 ต าบลค าแคน 
อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลปุามะนาว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
40. ค่าขุดลอกล าห้วยแล้ง ช่วงบ้านค าคันโซ่ หมู่ที่ 6 - บ้านปุาดู ่หมู่ที่ 8 ต าบลค าแคน – ต าบลโพนเพก็ 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
41. ค่าขุดลอกหนองแก่งกุดโดก (ทิศตะวันออก) บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านโต้น อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 

402,000 

      
42. ค่าขุดลอกล าห้วยบง บ้านห้วยไรเ่หนือ หมู่ที่ 2 ต าบลโนนพะยอม - ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
43. ค่าขุดลอกล าห้วยเสียว บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 5 ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท - บ้านระหอกโพธิ ์ 
หมู่ที่ 6 ต าบลโนนศลิา อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
44. ค่าขุดลอกล าห้วยอสีานเขียว บ้านห้วยไรเ่หนือ หมู่ที่ 2 ต าบลโนนพยอม – ต าบลกุดเพียขอม 
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
45. ค่าขุดลอกล าห้วยแก บ้านห้วยแก หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยแก – ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท  
จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
46. ค่าขุดลอกล าห้วยใหม่ บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ต าบลกุดธาตุ - ต าบลบ้านโคก อ าเภอหนองนาค า  
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
47. ค่าขุดลอกล าห้วยหนองอีแล บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ต าบลขนวน - ต าบลบ้านโคก อ าเภอหนองนาค า 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
48. ค่าขุดลอกล าห้วยวังแงบ บ้านกุดกั้ง หมู่ที่ 4 ต าบลขนวน – ต าบลบ้านโคก อ าเภอหนองนาค า 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
49. ค่าขุดลอกล าห้วยฝายท่าช้าง บ้านนาดี หมู่ท่ี 9 ต าบลกดุธาตุ - เขตต าบลบา้นโคก อ าเภอหนอง 
นาค า จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
50. ค่าขุดลอกหนองโสกห้วยทราย บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นหัน อ าเภอโนนศลิา – ต าบล 
หนองน้ าใส อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

416,000 

      
51. ค่าขุดลอกล าห้วยทมุเชือก ช่วงบ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ต าบลเพ็กใหญ่ - เขตต าบลลอมคอม อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

      
52. ค่าขุดลอกล าห้วยกดุเวียน บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิไ์ชย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย –  
ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

498,000 

      
53. ค่าขุดลอกล าห้วยบา่ บ้านโคก หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านโคก - ต าบลโพธ์ิไชย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย  
จังหวัดขอนแก่น 
 

499,000 



ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

รายงานประมาณการรายจ่าย 

85 

      
54. ค่าขุดลอกล าห้วยโสกคาม บ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย –  
ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
55. ค่าขุดลอกล าห้วยกดุเวียน บ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย –  
ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

360,000 

      
56. ค่าขุดลอกล าห้วยหนองบ้านง้ิว บ้านกุดลอบ หมู่ท่ี 8 ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย –  
ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
57.ค่าขุดลอกล าห้วยฮ่องเชือก บ้านกุดลอบ หมู่ท่ี 8 ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย –  
ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
58. ค่าขุดลอกหนองกุดเฒ่าทรง บ้านกุดลอบ หมู่ท่ี 8 ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอโคกโพธ์ิไชย –  
ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      59. ค่าขุดสระน้ าขนาดเล็กในเขตต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 499,000 

      
60. ค่าขุดลอกล าห้วยตะกั่ว บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย - 
ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
61. ค่าขุดลอกหนองโปร่งแดง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ต าบลท่าวัด – ต าบล  ทางขวาง อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
62. ค่าขุดลอกล าห้วยหลุ่งจาน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ต าบลท่าวัด อ าเภอแวงนอ้ย จังหวัดขอนแก่น - 
เขตอ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสมีา 

400,000 

      
63. ค่าขุดสระน้ าส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย  
จังหวัดขอนแก่น 

494,000 

      
64. ค่าขุดลอกหนองโคกพระสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 3 ต าบลท่านางแนว  
อ าเภอแวงน้อย - ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

245,000 

      
65. ค่าขุดลอกหนองโคกพระดินแดง บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย - 
ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

411,000 

      
66. ค่าขุดลอกล าห้วยแอก ช่วงบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 9 ต าบลหนองแวงโสกพระ - เขตบ้านกุดหอยกาบ 
หมู่ที่ 6 ต าบลหันโจด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000 

  
  

67. ค่าขุดลอกล าห้วยโสกรัง ช่วงบ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ต าบลวังม่วง - ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
68. ค่าขุดลอกล าห้วยคลองหนองแสง ช่วงบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย - 
ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

      
69. ค่าขุดลอกล าห้วยโคกโปร่งแดง ช่วงบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ต าบลหนองไผ่ล้อม – ต าบลดอนดู่ 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 32,937,000 
รวมงบลงทุน 32,937,000 

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 32,937,000 

รวมแผนงานการเกษตร 36,757,000 
แผนงานงบกลาง   

งบกลาง   
  งบกลาง   
  งบกลาง   

    ค่าช าระหนี้เงินกู ้ 31,211,000 
    ค่าช าระดอกเบีย้ 2,500,000 

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5,188,500 
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    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 250,000 
    เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ 24,650,000 

    เงินส ารองจ่าย 51,900,000 
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน   

      เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 38,894,200 
      เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) 700,000 

      เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 6,000,000 
      เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 5,838,000 
      เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพลกูจ้างประจ า (กสจ.) 98,600 

      1. เงินค่าบ ารุงสมาคมองค์การบรหิารส่วนจังหวดัแห่งประเทศไทย 1,000,000 
      2. ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะหผ์ู้ปุวยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 100,000 

      3. เงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพภายในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 2,000,000 
    เงินช่วยพิเศษ   
      เงินช่วยค่าท าศพข้าราชการ/พนักงาน 600,000 

รวมงบกลาง 170,930,300 
รวมงบกลาง 170,930,300 

รวมงบกลาง 170,930,300 
รวมแผนงานงบกลาง 170,930,300 

รวมทุกแผนงาน 1,777,615,150 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
อ าเภอเมืองขอนแกน่ จังหวัดขอนแก่น 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  216,530,650  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 141,668,250 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 84,825,800 บาท 

  
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 13,509,800 บาท 

  
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1,766,000 บาท 

    
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 (ส านักงานเลขานุการฯ) 
      

  
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 390,000 บาท 

    
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด (ส านักงานเลขานุการฯ) 
      

  
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 390,000 บาท 

    
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ส านักงานเลขานุการฯ) 
      

  
เงินเดือนเลขานกุาร/ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 899,600 บาท 

    
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(ส านักงานเลขานุการฯ) 
      

  
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

จ านวน 10,064,200 บาท 

    
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส านักงานเลขานุการฯ) 
      

  
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) รวม 71,316,000 บาท 

  
เงินเดือนข้าราชการ จ านวน 46,111,000 บาท 

  

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และข้าราชการสังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น  
รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของข้าราชการ แยกเป็น 

ส านักปลดัฯ จ านวน 15,360,000 บาท 
ส านักงานเลขานุการฯ จ านวน 6,000,000 บาท 
กองกิจการขนส่ง จ านวน 9,700,000 บาท 
กองการเจ้าหน้าที ่ จ านวน 12,501,000 บาท 
หน่วยตรวจสอบภายใน   จ านวน 2,550,000 บาท  
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เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ จ านวน 1,179,400 บาท 

    

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมาย   
ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง ที่ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตรา
เงินประจ าต าแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการซึ่งไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมาย แต่ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเงิน
เพิ่มต่างๆ ของข้าราชการที่มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายและระเบียบก าหนดไว้ แยกเป็น 

ส านักปลดัฯ จ านวน 455,000 บาท 
ส านักงานเลขานุการฯ จ านวน 67,200 บาท 
กองกิจการขนส่ง จ านวน 67,200 บาท 
กองการเจ้าหน้าที ่ จ านวน 580,000 บาท 
หน่วยตรวจสอบภายใน   จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 873,600 บาท 

    

 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ผู้อ านวยการกองระดบั 8           
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการที่มสีิทธิได้รับ 
ตามที่มีระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้ แยกเป็น 

ส านักปลดัฯ จ านวน 460,800 บาท 
ส านักงานเลขานุการฯ จ านวน 121,200 บาท 
กองกิจการขนส่ง จ านวน 103,200 บาท 
กองการเจ้าหน้าที ่ จ านวน 188,400 บาท  

      

  
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 1,113,000 บาท 

    
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจา้ง รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า ของลูกจ้างประจ าสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ส านักปลัดฯ) 
      

  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 21,163,000 บาท 

    

 1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 20,700,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกจิและผู้เชี่ยวชาญ  แยกเป็น 

ส านักปลดัฯ จ านวน 9,240,000 บาท 
ส านักงานเลขานุการฯ จ านวน 3,000,000 บาท 
กองกิจการขนส่ง จ านวน 5,550,000 บาท 
กองการเจ้าหน้าที ่ จ านวน 2,500,000 บาท 
หน่วยตรวจสอบภายใน   จ านวน 410,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครูอาสาพัฒนาการกีฬา)  จ านวน  463,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครูอาสาพัฒนาการกีฬา) (ส านักปลัดฯ) 

      

  
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 876,000 บาท 

  

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินเพิม่ต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธ ิ   
   ได้รับตามที่มีกฎหมายและระเบยีบก าหนดไว้ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ แยกเป็น 

ส านักปลดัฯ จ านวน 500,000 บาท 
ส านักงานเลขานุการฯ จ านวน  100,000 บาท 
กองกิจการขนส่ง จ านวน 230,000 บาท 
กองการเจ้าหน้าที ่ จ านวน 36,000 บาท 
หน่วยตรวจสอบภายใน   จ านวน 10,000 บาท  
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งบด าเนินงาน รวม 55,104,200 บาท 

  
ค่าตอบแทน รวม 34,681,800 บาท 

  
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 31,530,000 บาท 

    

 ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็น 
1. ค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน (ส านักปลัดฯ)  
    จ านวน 100,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
   จังหวัดขอนแก่น (กองการเจ้าหน้าที่)  จ านวน 190,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  (กองการเจ้าหน้าที่)  จ านวน  20,000 บาท 
4. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณพีิเศษ 
    (เงินรางวัลประจ าปี) ส าหรับขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานจ้าง ข้าราชการครู   
    และบุคลากรทางการศึกษา (กองการเจ้าหน้าที่) จ านวน 30,000,000 บาท 
5. ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานของข้าราชการคร ูและบุคคลากรทางการศึกษา  
    (กองการเจ้าหน้าที่) จ านวน 100,000 บาท 
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  (กองการเจ้าหน้าที่)       
    จ านวน 120,000 บาท 
7. เงินทุนการศึกษา 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาของข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
    (กองการเจ้าหน้าที่) จ านวน 1,000,000 บาท 

      

  
ค่าเบ้ียประชุม จ านวน 110,000 บาท 

    
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและ

คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามที่มีระเบียบและกฎหมาย
ก าหนดไว ้ (ส านักงานเลขานุการฯ) 

      

  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 810,000 บาท 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วนต้องรีบ
ด าเนินการให้เสร็จทันตามก าหนดให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
แยกเป็น 

ส านักปลดัฯ จ านวน 495,000 บาท 
ส านักงานเลขานุการฯ จ านวน 80,000 บาท 
กองกิจการขนส่ง จ านวน 60,000 บาท 
กองการเจ้าหน้าที ่ จ านวน 80,000 บาท 
หน่วยตรวจสอบภายใน   จ านวน 95,000 บาท  

   

  
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 1,694,000 บาท 

    

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบและกฎหมาย
ก าหนดไว ้ แยกเป็น 

ส านักปลดัฯ จ านวน 800,000 บาท 
ส านักงานเลขานุการฯ จ านวน 192,000 บาท 
กองกิจการขนส่ง จ านวน 330,000 บาท 
กองการเจ้าหน้าที ่ จ านวน 300,000 บาท 
หน่วยตรวจสอบภายใน   จ านวน 72,000 บาท 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รวม 537,800 บาท 

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 537,800 บาท 

  

 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มสีิทธิได้รับ
เงินตามระเบียบและกฎหมายก าหนดไว ้แยกเป็น 

ส านักปลดัฯ จ านวน 100,000 บาท 
ส านักงานเลขานุการฯ จ านวน 78,000 บาท 
กองกิจการขนส่ง จ านวน 134,200 บาท 
กองการเจ้าหน้าที ่ จ านวน 195,600 บาท 
หน่วยตรวจสอบภายใน   จ านวน 30,000 บาท  

   

  
ค่าใช้สอย รวม 15,044,000 บาท 

  
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 5,940,000 บาท 

  1. ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน 5,510,000 บาท 

    

 เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าจ้ างเหมาบริการ  ที่ เป็นกิจการขององค์การบริหารส่วนจั งหวัด
ขอนแก่น  เช่น จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยงานในฝ่ายต่างๆ ค่าจ้างเหมาพนักงาน       
ท าความสะอาดส านักงาน อาคาร สนามกีฬาจังหวัด ค่าจ้างเหมางานรักษาความ
ปลอดภัย จ้างเหมางานถ่ายเอกสาร ก าจัดปลวก ก าจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ ฯลฯ  แยกเป็น 

ส านักปลดัฯ จ านวน 2,590,000 บาท 
ส านักงานเลขานุการฯ จ านวน 950,000 บาท 
กองกิจการขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 
กองการเจ้าหน้าที ่ จ านวน 1,760,000 บาท 
หน่วยตรวจสอบภายใน   จ านวน 200,000 บาท 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ  จ านวน 300,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ (ส านักปลดัฯ)     
  3. ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร  จ านวน 80,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร (ส านักปลัดฯ)    
  4. ค่าใชจ้่ายในการปรับปรุงระบบฐานข้อมลูบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ จ านวน 50,000 บาท 

  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบฐานข้อมลูบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 956 ล าดับที่ 24  
(กองการเจ้าหนา้ที่)  

   

  
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 1,900,000 บาท 

 
  

 ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ แยกเป็น 
1. ค่ารับรอง จ านวน 700,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าเลี้ยง
รับรองประชุมราชการหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย (ส านักปลัดฯ) 
2. ค่าใชจ้่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จ านวน 1,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ที่รัฐบาลหรือทางราชการจัดขึ้น          
มีหมายก าหนดการที่ก าหนดไว้เป็นประจ า และงานรัฐพิธีการอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เช่น ค่าจัดซื้อดอกไม้ ค่าจัดท าพานพุ่มธูปเทียนแพร กรวยดอกไม้ พวงมาลา ซุ้มเฉลิม  
พระเกียรติ ค่าจัดซื้อธงเฉลิมพระเกียรติในวันส าคัญต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   
(ส านักปลัดฯ) 
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3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ จ านวน 200,000 บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น และการประชุมคณะกรรมการสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น 
(ส านักงานเลขานุการฯ) 

  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ จ านวน 3,759,000 บาท 

  
 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 309,000 บาท 

    

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นให้แก่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ตลอดจน
ข้าราชการที่เกิดจากการถ่ายโอนบุคลากร  แยกเป็น 

ส านักปลดัฯ จ านวน 107,000  บาท 
ส านักงานเลขานุการฯ จ านวน 42,000   บาท 
กองกิจการขนส่ง     จ านวน 12,000   บาท 
กองการเจ้าหน้าที ่ จ านวน 106,000   บาท 
หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 42,000  บาท 

 

      

  
 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จ านวน 2,500,000 บาท 

    

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนการจัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการให้กับส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  แยกเป็น 

ส านักงานเลขานุการฯ จ านวน 1,000,000   บาท 
กองการเจ้าหน้าที ่ จ านวน 1,500,000   บาท 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ 
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  หน้าที่ 6-1  ล าดับที่ 1  

      

  
 3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ จ านวน 200,000 บาท 

  

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เช่น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย ค่าบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบสารสนเทศ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 953 ล าดับที่ 17  (ส านักปลดัฯ) 

   

  
 4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จ านวน 100,000 บาท 

    

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ        
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  หน้าที่ 6-10 ล าดับที่ 15  (ส านักปลัดฯ) 
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 5. ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงานของคณะกรรมการสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ จ านวน 50,000 บาท 

    

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานตามภารกิจของคณะกรรมการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมถึงคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 6-2 ล าดับที่ 2  (ส านักงานเลขานุการฯ)  

     

  
 6. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 100,000 บาท 

  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรายละเอียดโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
แห่งรัฐ มาตรา 78 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา17 (7),(8) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 มาตรา 45/1 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 6-2 ล าดับที่ 3  (ส านักงานเลขานุการฯ) 

   

  
 7. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร จ านวน 500,000 บาท 

    

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัย
จราจร รายละเอียดตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 955 ล าดับที่ 22 (กองกิจการขนส่ง) 

     

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 3,445,000 บาท 

    

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ดังนี ้
1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์จ านวน 565,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผดิชอบ          
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ แยกเป็น 

ส านักปลดัฯ                จ านวน 380,000  บาท 
ส านักงานเลขานุการฯ จ านวน 65,000   บาท 
กองกิจการขนส่ง          จ านวน 50,000  บาท 
กองการเจ้าหน้าที่         จ านวน 50,000  บาท 
หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 20,000  บาท 

2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ จ านวน 680,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ ที่อยู่ในความรบัผิดชอบ            
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ แยกเป็น 

ส านักปลดัฯ                จ านวน 530,000  บาท 
ส านักงานเลขานุการฯ จ านวน 60,000  บาท 
กองกิจการขนส่ง          จ านวน 30,000  บาท 
กองการเจ้าหน้าที่         จ านวน 60,000  บาท 

3. ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จ านวน 300,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ที่อยู่ในความรับผดิชอบ  

     ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ส านักปลัดฯ) 
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4. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1,900,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน อาคารสิ่งก่อสร้างของ 

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ (ส านักปลดัฯ) 

  
ค่าวัสดุ รวม 4,478,400 บาท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 450,000 บาท 

    

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ เครื่องเขียน แบบพิมพ์และวัสดุส านักงานอ่ืนๆ ที่ใช้ในราชการ  
แยกเป็น 

ส านักปลดัฯ                จ านวน 150,000   บาท 
ส านักงานเลขานุการฯ จ านวน 150,000   บาท 
กองกิจการขนส่ง          จ านวน 30,000  บาท 
กองการเจ้าหน้าที่         จ านวน 100,000  บาท 
หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 20,000  บาท 

 

      

  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 200,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุท่ีใช้ในราชการ (ส านักปลัดฯ)       

  
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 280,000 บาท 

    

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวสัดุอื่นๆ ส าหรบัใช้ในราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น  แยกเป็น 

ส านักปลดัฯ                จ านวน 200,000 บาท 
ส านักงานเลขานุการฯ จ านวน 50,000 บาท 
กองกิจการขนส่ง          จ านวน 10,000 บาท 
กองการเจ้าหน้าที่         จ านวน 10,000 บาท 
หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในราชการ  (ส านักปลัดฯ)       

  
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 317,900 บาท 

    

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ตลอดจนวสัดุอื่นๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ
เครื่องมือเครื่องใช้และอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ แยกเป็น 

ส านักปลดัฯ                จ านวน 189,000 บาท 
ส านักงานเลขานุการฯ จ านวน 45,500 บาท 
กองกิจการขนส่ง          จ านวน 23,000 บาท 
กองการเจ้าหน้าที่         จ านวน 60,400 บาท 

 

      

  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 2,375,500 บาท 

    

 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และ
เครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้ในราชการ แยกเป็น 

ส านักปลดัฯ                จ านวน 2,165,500  บาท 
ส านักงานเลขานุการฯ จ านวน 76,000   บาท 
กองกิจการขนส่ง          จ านวน 50,000  บาท 
กองการเจ้าหน้าที่         จ านวน 84,000  บาท  

      

  
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 250,000 บาท 

    
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ได้แก่ สารเคมีต่าง ๆ เช่น  คลอรีน ที่ใช้

ส าหรับสระว่ายน้ าของสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  (ส านักปลัดฯ) 
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วัสดุการเกษตร จ านวน 100,000 บาท 

    
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร และวัสดุอื่นๆ ส าหรับใช้ในราชการและ สนามกีฬากลาง

จังหวัดขอนแก่น  (ส านักปลัดฯ) 
      

  
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 255,000 บาท 

    

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์ที่ใช้ในราชการ แยกเป็น  
ส านักปลดัฯ                จ านวน 115,000  บาท 
ส านักงานเลขานุการฯ จ านวน 30,000  บาท 
กองกิจการขนส่ง          จ านวน 25,000  บาท 
กองการเจ้าหน้าที่         จ านวน 65,000  บาท 
หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 20,000   บาท 

 

      

  
วัสดุอื่น ๆ รวม 150,000 บาท 

  
 วัสดุที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในราชการ จ านวน 150,000 บาท 

    
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อใช้ในราชการ เช่น มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า ตะแกรงท่อ 

หัววาล์วเปิด-ปิดน้ า ฯลฯ  (ส านักปลัดฯ) 
      

  
ค่าสาธารณูปโภค รวม 900,000 บาท 

     ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 500,000 บาท 

    
  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน    

ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ที่ใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  (ส านักปลัดฯ) 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 400,000 บาท 

    
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าวิทยุติดตามตัว  

วิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เนต็และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ในราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ส านักปลัดฯ) 

      

 

 
งบลงทุน รวม 1,638,250 บาท 

  
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,638,250 บาท 

  1.ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 693,250 บาท 

   1.1 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน มีพนักพิงหลัง มีท่ีท้าวแขน จ านวน 42,000 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน  มีพนักพิงหลัง มีที่ท้าวแขน จ านวน 15 ตัว    
เพื่อใช้ในราชการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน รวมทั้งรองรับบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาใน
ท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี ้
  - มีขนาด 60x63x94 - 104 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) 
  - เป็นเก้าอี้ส านักงาน มีพนักพิงหลัง มีท่ีท้าวแขน 
  - เบาะบุนวมหุ้มด้วยหนังสีด า 
  - ปรับสูง - ต่ า ได้ ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม มีล้อเลื่อน รับน้ าหนักไดด้ี 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095   
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-1 ล าดับท่ี 1  (ส านักปลัดฯ) 
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   1.2 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน มีพนักพิงหลัง  จ านวน 5,600 บาท 

  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน  มีพนักพิงหลัง จ านวน 2 ตัว  เพื่อใช้ในราชการ
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี้ 
  - มีขนาด 64x64x110 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) 
  - เป็นเก้าอี้ส านักงาน มีพนักพิงหลัง มีท่ีท้าวแขน 
  - มีเบาะบุนวมฟองน้ าหุ้มด้วยหนัง 
  - สามารถปรับสูงต่ าได้ ด้วยโช้คแก๊ส 
  - ขาพลาสติกด า มลี้อเลื่อน  
  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-1 ล าดับที่ 2  (ส านักปลัดฯ) 

   

   1.3 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้พลาสติกพิงหลัง จ านวน 54,000 บาท 

  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพิงหลัง จ านวน 200 ตัว เพื่อใช้ในราชการส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไมม่ีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี้ 
  - มีขนาด 47x51x 81 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) 
  - เป็นเก้าอี้ท่ีผลิตจากพลาสติกเกรดเอ 
  - มียางกันลื่นที่ขาเก้าอี้ 
  - มีความแข็งแรง ทนทาน 
  - พร้อมสกรีนตราหน่วยงาน 
  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095    
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  หน้าที่ ผ.03-2  ล าดับที่ 11  (ส านักปลัดฯ) 

   

   1.4 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน แบบมีพนักพิงหลัง  จ านวน 56,000 บาท 

  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน แบบมีพนักพิงหลัง จ านวน 16 ตัว  เพื่อใช้ใน
ราชการส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน รวมทั้งรองรับ
บุคลากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น รายละเอียด ดังน้ี 
  - เป็นเก้าอี้ส านักงาน มีพนักพิงหลัง มีท้าวแขน 
  - เบาะบุฟองน้ าหุ้มด้วยหนัง 
  - ขาอลูมิเนียมปัดเงา มีล้อเลื่อน 
  - ปรับระดับสูง - ต่ า ด้วยโช้คแก๊ส 
  - ขนาด 64x67x104 -113 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
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  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095    
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  หน้าที่ ผ.03-15  ล าดับที่ 58  (ส านักงานเลขานุการฯ) 

   1.5 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน                                          จ านวน 18,000    บาท 

  

       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน จ านวน 6 ตัว เพื่อใช้ในราชการกองการ
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้นั่งปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น 
รายละเอียด ดังนี ้
  - แบบมีล้อเลื่อน และมีพนักพิง 
  - ขนาดไม่ต่ ากว่า 62x62x97-107 เซนติเมตร 
  - สามารถปรับระดับสูง - ต่ า ได้  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095    
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  หน้าที่ ผ.03-8  ล าดับที่ 32  (กองการเจ้าหน้าที่)           

   

   1.6 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน                                               จ านวน 10,200 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 3 ตัว เพื่อใช้ในราชการของหน่วย
ตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน รวมทั้งรองรับบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น 
รายละเอียด ดังนี้  
  - เป็นเก้าอี้ส านักงาน มีพนักพิงหลัง มีท้าวแขน  
  - เบาะบุฟองน้ าหุ้มด้วยหนัง  
  - ขาอลูมิเนียมปัดเงา  
  - ปรับระดับสูง - ต่ า ด้วยโช้คแก๊ส  
  - ขนาด 59 x 62 x 92-104 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)  
  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095    
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  หน้าที่ ผ.03-17  ล าดับที่ 65  (หน่วยตรวจสอบภายใน)                                                                                 

   

   
 

1.7 ค่าจัดซ้ือโต๊ะส านักงาน 

 

จ านวน 
 

5,300 
 

บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะส านักงาน จ านวน 1 ตัว เพื่อใช้ในราชการส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพื่อใช้ปฏิบัติงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี ้
  - มีขนาด 150x60x75 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) 
  - เป็นโตะ๊ส านักงานหน้าเมลามีน กันน้ า กันรอย               
  - มีกล่องลิ้นชัก 3 ช้ิน 1 ข้าง บานเปิด 1 ข้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  - มีแผ่นวางคีย์บอร์ด 
  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
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  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  หน้าที่ ผ.03-1 ล าดับที่ 3  (ส านักปลัดฯ) 

   1.8 ค่าจัดซ้ือโต๊ะส านักงาน จ านวน 21,600 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะส านักงาน จ านวน 6 ตัว เพื่อใช้ในราชการส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อใ ช้ในการปฏิบัติงานเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน รวมทั้งรองรับ
บุคลากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น รายละเอียด ดังน้ี 
  - มีขนาด 120x60x75 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) 
  - มีกล่องลิ้นชัก 2 ช้ิน 1 ข้าง สามารถล็อคกญุแจได ้
  - เป็นโตะ๊ส านักงานหน้าเมลามีน กันน้ า กันรอย 
  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  หน้าที ่ผ.03-1 ล าดับที่ 4  (ส านักปลัดฯ) 

   

   1.9 ค่าจัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์  จ านวน 92,500 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน 50 ตัว เพื่อใช้ในราชการส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
การปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี ้
  - มีขนาด 60x150x75 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)  
  - เป็นโตะ๊พับเอนกประสงค์หน้าท็อปปิดผิวด้วยโฟเมก้า ทั้งด้านบนและด้านล่าง 
  - ขาโต๊ะเป็นโครงขาเหล็กชุปโครเมี่ยม พร้อมปุ่มขาปรับระดับ 
  - สามารถพับเก็บได ้
  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  หน้าที่ ผ.03-2  ล าดับที่ 10  (ส านักปลัดฯ) 

   

   1.10 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต  จ านวน 35,000    บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน  ขนาด 4 ฟุต จ านวน 10 ตัว เพื่อใช้ในราชการกอง
การเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน รวมทั้งรองรับบุคลากรที่เพิ่มขึ้น     
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคา
ในท้องถิ่น รายละเอียด ดังน้ี 
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 เซนติเมตร  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095    
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-8  ล าดับที่ 33  (กองการเจ้าหน้าที่)  
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   1.11 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน 
 

จ านวน 14,400 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน จ านวน 2 ชุด เพื่อใช้ใน
ราชการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการจัดเก็บเอกสารที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น รายละเอียด ดังน้ี 
  - มีขนาด 118x40x183 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) 
  - ด้านบนเป็นบานเลื่อนกระจก ด้านล่างเป็นบานเลื่อนทึบ 
  - เป็นตู้เหล็กท่ีมีกญุแจล็อค 
  - มีแผ่นช้ันปรับระดบัไดไ้ม่น้อยกว่า 4 แผ่น และมีฐานรองตู้ 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-1  ล าดับที่ 5  (ส านักปลัดฯ) 

   

   1.12 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ลิ้นชัก 
 

จ านวน 3,650 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ลิ้นชัก จ านวน 1 ใบ เพื่อใช้ใน
ราชการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ    
การจัดเก็บเอกสารที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี ้
  - มีขนาด 46x61x102 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) 
  - สามารถล็อคกุญแจได ้
  - เป็นตู้เหล็ก แบบ 3 ลิ้นชัก 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-2  ล าดับที่ 6  (ส านักปลัดฯ) 

   

   1.13 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 
 

จ านวน 7,000 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้   
เพื่อใช้ในราชการส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้  
ในการจัดเก็บเอกสารที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี ้
  - ตู้เหล็กแบบกระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 
  - มีขนาด 118x40x88 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) 
  - มีแผ่นช้ัน 2 แผ่น ปรับระดับได ้
  - ล็อคกุญแจได ้
  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-15  ล าดับที่ 59  (ส านักงานเลขานุการฯ) 
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   1.14 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 25,100 BTU พร้อมติดต้ัง  
 

จ านวน 130,000 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 25,100 BTU พร้อม
ติดตั้ง จ านวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เพื่อให้ เกิดบรรยากาศที่ดี ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่สามารถหาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
  - เป็นเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง  
  - เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถท าความเย็นได้ขนาดไม่น้อยกว่า 25,100 BTU 
  - มีระบบ AUTO สามารถสวิงได้ 4 ทิศทาง 
  - มีรีโมทไร้สาย 
  - สามารถใช้กับไฟฟ้า ขนาด 220V 
  - เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีมีสลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 
  - ได้รับใบรับรองของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
  - เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-2  ล าดับที่ 9  (ส านักปลัดฯ)  

   

   1.15 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 36,100 BTU 
พร้อมติดต้ัง   

จ านวน 198,000 บาท 

  

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 36,100 BTU 
พร้อมติดตั้ง จ านวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่สามารถหาซื้อได้
ตามราคาในท้องถิ่น มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน)  
  - เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถท าความเย็นได้ขนาดไม่น้อยกว่า 36,100 BTU 
  - สามารถท าความเย็นได้เร็ว กระจายลมแรงและไกล 
  - มีระบบ AUTO Swing 
  - มีรีโมทไรส้าย 
  - สามารถใช้กับไฟฟ้า ขนาด 220V 
  - เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีมสีลากประหยดัไฟ เบอร์ 5 
  - ไดร้ับใบรับรองของมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095    
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-2  ล าดับที่ 8  (ส านักปลดัฯ) 
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  2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 165,100 บาท 

   2.1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน 21,800 บาท 

  

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ใน
ราชการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
   2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
   3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี           
   4) พร้อมใบมีด 
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-5  ล าดับที่ 21  (ส านักปลัดฯ)         

   

   2.2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จ านวน 24,000 บาท 

  

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จ านวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ใน
ราชการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1)  เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น           
   2)  เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
   3)  ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 น้ิว           
   4)  รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 น้ิว          
   5)  ความจุถังน้ ามันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร 
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-5  ล าดับที่ 20  (ส านักปลัดฯ)         

   

    2.3 ค่าจัดซ้ือถังขยะพลาสติกทรงกระบอก จ านวน 99,500 บาท 

  

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงกระบอก จ านวน 50 ใบ เพื่อใช้ใน
ราชการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่สามารถหาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น รายละเอียด ดังน้ี 
 - มีขนาด 200 ลิตร  
 - มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 58 x 90 เซนติเมตร (กว้าง x สูง)  
 - น้ าหนัก 8 กิโลกรมั 
 - พร้อมสกรีนชื่อและโลโก ้
 - ผลติจากวสัดุ HDPE 
 - ไมม่ีฝาปดิ 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-5  ล าดับที่ 22  (ส านักปลดัฯ)     
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     2.4 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองล้างท่อ  จ านวน 19,800 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องล้างท่อ จ านวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้ในราชการส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งเป็น
ครุภณัฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ แต่สามารถหาซื้อได้ตามราคา
ในท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี้ 
  - มีก าลังไฟไม่น้อยกว่า 390 วัตต์  ใช้ท าความสะอาดท่อขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง  
20 - 100 มิลิเมตร (3/4-4 นิ้ว) 
  - มาพร้อมอุปกรณ์ครบเซต็พร้อมใช้งาน 
  - สายสปริงแบบอ่อน 
  - สายสปริงแบบข้อต่อ 
  - ชุดหัวล้างท่อ 
  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-5  ล าดับที่ 23  (ส านักปลดัฯ)         

   

        
  3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์ จ านวน 779,900 บาท 

   3.1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 88,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน   

4 เครื่อง  เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรใช้ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มี
ก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี ้
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังนี้ 
   1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และ
มีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน  หรือ 
   2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่นอ้ยกว่า 1.8 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ สามารถในการประมวลผลสูง 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 12 น้ิว 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรอื VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi  (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
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แยกเป็น  
 

1.ส านักปลัดฯ                3  เครื่อง จ านวน   66,000   บาท 
2.กองการเจ้าหน้าที ่ 1  เครื่อง จ านวน   22,000  บาท 

  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-3 ล าดับท่ี 12 ,หน้าท่ี ผ.03-8 ล าดับที่ 30 

   3.2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านกังาน 
 

จ านวน 17,000 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้ในราชการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เพื่อให้บุคลากรใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้                      
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
  - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 
(1920x1080) 
  - สามารถใช้งาน Wi-Fi  (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-3 ล าดับท่ี 13  (ส านักปลัดฯ)   

   

   3.3 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 102,000 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้                    
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 

   



ร่างร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

103 

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 
แยกเป็น 

1.ส านักปลัดฯ                2  เครื่อง จ านวน   34,000   บาท 
2.กองการเจ้าหน้าที ่ 4  เครื่อง จ านวน   68,000  บาท 

  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-3 ล าดับท่ี 14 ,หน้าท่ี ผ.03-6 ล าดับท่ี 26 

   3.4 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล  
 

จ านวน 92,000 บาท 

  

       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 4 เครื่อง  เพื่อใช้ในราชการส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  เพื่อให้บุคลากรใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้                    
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกวา่ 6 MB 
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
    1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถ     
ในการใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก  
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
  - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
  - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
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  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1555 ลงวันที ่22  มีนาคม 2560 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-15 ล าดับที ่60  (ส านักงานเลขานุการฯ) 

   3.5 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 44,000       บาท 

  

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 เครื่อง  เพื่อใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสญัญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ Level เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาด 
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง    
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก  
ในการแสดงภาพ ขนาดไม้น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM )ชนิด  DDR4 หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ  
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-6 ล าดับที ่24  (กองการเจ้าหน้าที)่ 

   

   3.6 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2   
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

 จ านวน 60,000       บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2        
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการกองการ
เจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้     
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  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยเีพิ่มสญัญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย                 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory  รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี ้
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาด        
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง   
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก  
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ  
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-6 ล าดับที ่25  (กองการเจ้าหน้าที)่ 

   

   3.7 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 15,600     บาท 

  

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)  
จ านวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-7 ล าดับที ่28  (กองการเจ้าหน้าที่) 
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   3.8 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 50,000 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 
5 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็ว มีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ใน
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์   
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
แยกเป็น 

1.ส านักงานเลขานุการฯ   4 เครื่อง จ านวน  40,000   บาท 
2.กองการเจ้าหน้าที ่ 1 เครื่อง จ านวน  10,000  บาท 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-7 ล าดับที่ 27, หน้าที่ ผ.03-28 ล าดับที ่115 

   

   3.9 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 
 

จ านวน 30,000 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน         
2 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนด
ไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้                  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ  A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพมิพ์สีหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได ้
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- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุ ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตัิ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไรส้าย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-4  ล าดับที่ 15  (ส านักปลัดฯ)   

   3.10 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาท)ี       จ านวน 54,000 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2        
(27 หน้า/นาที) จ านวน 2 เครื่อง  เพื่อใช้ในราชการส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้                  
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4  ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิด้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไรส้าย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1555 ลงวันที ่22  มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-4  ล าดับที่ 16  (ส านักปลดัฯ)   

   

  
 3.11 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network  ส าหรับกระดาษ

ขนาด A3   
จ านวน 54,000   บาท 

  

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับ
กระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
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  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4  ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ  A3  ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1555 ลงวันที ่22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-8  ล าดับที่ 31  (กองการเจ้าหน้าที)่   

   

   3.12 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จ านวน 17,000     บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 1 จ านวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) 
ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัต ิ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุ ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm 
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-7  ล าดับที่ 29  (กองการเจ้าหน้าที่)   

   

   3.13 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 1 จ านวน 10,800 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 
จ านวน 2 เครื่อง  เพื่อใช้ในราชการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มี
ก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้     
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถท างานท่ีคลื่นความถี ่2.4 GHz และ 5 GHz 
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet) 
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้    
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-4  ล าดับที่ 17  (ส านักปลัดฯ)         

   3.14 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 2 จ านวน 138,000 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 
จ านวน 6 เครื่อง  เพื่อใช้ในราชการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มี
ก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้                  
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอยา่งน้อย 
- สามารถท างานท่ีคลื่นความถี ่2.4 GHz และ 5 GHz 
- สามารถเข้ารหสัข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอยา่งน้อย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 
Ethernet) 
- สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อย
กว่า 3 ช่องสัญญาณ 3x3 ( MIMO) 
- รองรับการบริหารจัดการผา่นระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) 
- สามารถบริหารจดัการอุปกรณผ์า่นมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ไดเ้ป็น
อย่างน้อย 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-5  ล าดับที่ 18  (ส านักปลดัฯ)         

   

   3.15 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 7,500 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 3 เครื่อง  เพื่อใช้
ในราชการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที               
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-5  ล าดับที่ 19  (ส านักปลัดฯ)         

   

       

  งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 100,000 บาท 

  
  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอโนนศิลา (โครงการแผนงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
(กองกิจการขนส่ง) 
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 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 27,915,900 บาท 
 งบบุคลากร รวม 17,773,200 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 17,773,200 บาท 
  เงินเดือนข้าราชการ จ านวน 14,240,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีในกรณีที่มีการเลื่อนขั้น          

เป็นกรณีพิเศษหรือกรณีที่มีการโอนย้ายให้แก่ข้าราชการ  (กองยุทธศาสตร์ฯ) 
   

  เงินเพ่ิมต่างๆของข้าราชการ จ านวน 200,000 บาท 
   เพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ   

เงินประจ าต าแหน่ง ที่ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง     
ที่ได้รับอยู่เดิม ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งตามกฎหมาย แต่ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเงินเพิ่มต่างๆ ของ
ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายและระเบียบก าหนดไว ้ (กองยุทธศาสตร์ฯ) 

   

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 139,200 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองระดับ 8  และข้าราชการที่มีสิทธิ

ได้รับตามที่กฎหมายและระเบียบก าหนดไว้  (กองยุทธศาสตร์ฯ) 
   

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 3,170,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 

และผู้เชี่ยวชาญ (กองยุทธศาสตร์ฯ) 
   

  เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ที่มีสิทธิไดร้ับตามที่มีกฎหมาย

และระเบียบก าหนดไว้ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  (กองยุทธศาสตร์ฯ) 
   

       
 งบด าเนินงาน รวม 9,989,500 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 695,000 บาท 
  ค่าเบ้ียประชุม จ านวน 100,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น      
ตามระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้ (กองยุทธศาสตร์ฯ) 

   

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 95,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วน ต้องรีบ

ด าเนินการให้เสร็จทันตามก าหนดให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
(กองยุทธศาสตร์ฯ) 

   

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 300,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบและกฎหมาย

ก าหนดไว ้(กองยุทธศาสตร์ฯ) 
   

  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 200,000 บาท 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 200,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิได้รับ

เงินตามระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้ (กองยุทธศาสตร์ฯ) 
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ค่าใช้สอย รวม 8,798,000 บาท 
  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 1,780,000 บาท 
  1.ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 280,000 บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานต่างๆ ที่เป็นกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น เช่น จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยงานในฝ่ายต่างๆ จ้างเหมางานถ่ายเอกสาร  
จ้างเหมางานเข้าปก เย็บเล่ม ตลอดจนแผ่นพับต่างๆ ฯลฯ (กองยุทธศาสตร์ฯ) 

   

  2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1,000,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ (กองยุทธศาสตร์ฯ)    

  3. ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแนวใหม่ (New Normal) 

จ านวน 500,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแนวใหม่ (New Normal) ประกอบด้วย ค่าจ้างศึกษาวิจัย ค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุม ค่าเอกสาร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น (กองยุทธศาสตร์ฯ) 

   

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รวม 6,913,000 บาท 
  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 73,000 บาท 
       เพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจในการเดินทางไปราชการทั้งใน 

และนอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  (กองยุทธศาสตร์ฯ) 
   

  2. ค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น จ านวน 300,000 บาท 

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น  เช่น การจัดสัมมนาคณะกรรมการประสานแผน/เลขานุการประสานแผนและ
เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าแผน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 6-5 ล าดับที่ 6  (กองยุทธศาสตร์ฯ) 

   

  3. ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท า/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน 200,000 บาท 

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วย ค่าจัดประชุม
คณะท างานยกร่างแผนฯ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ 
จัดท าหนังสือกรอบยุทธศาสตร์ฯ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ฯลฯ  ตามรายละเอียดโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 เรื่อง แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
 

   



ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

112 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 949 ล าดับที่ 10              
(กองยุทธศาสตร์ฯ) 

  4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด (Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 100,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด (Clinic Center) องค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดขอนแก่น เช่น การจัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร และอุปกรณ์ เพื่อให้บริการ
แก่ประชาชนท่ัวไป ตามรายละเอียดโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท่ี นร 0106/ว 944 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2549 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 6-7 ล าดับที่ 9  (กองยุทธศาสตร์ฯ) 

   

  5. ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จ านวน 400,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เช่น ค่าจัดประชุมฯ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ปากกา) 
ค่าจ้างเหมาบุคคลแจกและเก็บแบบสอบถามฯ ค่าจัดท าเอกสาร รายงานผลฯ พร้อมเข้า
เล่ม รายละเอียดตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 6-6 ล าดับที่ 8  (กองยุทธศาสตร์ฯ) 

   

  6. ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

จ านวน 3,000,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นค่าประชุมประชาคมระดับ
จังหวัด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ  
ค่าเอกสาร ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  เรื่อง แนวทาง 
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 6-5 ล าดับที่ 7 (กองยุทธศาสตรฯ์) 
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  7. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ จ านวน 340,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ในการจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เช่น 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนา ค่าจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ค่าจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี/เพิ่มเติม ค่าจัดท า
เอกสารประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดตามโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  หน้าที่ 6-3 ล าดับที่ 4  (กองยุทธศาสตร์ฯ) 

   

  8. ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างภาคีเครือข่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จังหวัดขอนแกน่  

จ านวน 1,200,000 
 

บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง
ภาคีเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ในการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ  เช่น ค่าวิทยากร ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร 
ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600  เรื่อง แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  หน้าที่ 6-10  ล าดับที่ 10  (กองยุทธศาสตร์ฯ) 

   

  9. ค่าใช้จ่ายโครงการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะนกับริหารด้านกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ เพ่ือการบริหารท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ 

จ านวน 500,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารด้านกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ เพื่อการบริหารท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ฯลฯ  ตามรายละเอียดโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 6-8  ล าดับที่ 11 (กองยุทธศาสตร์ฯ) 

   

  10. ค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่วิชาการด้านการจัดท าแผนและงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั 

จ านวน 500,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรมเผยแพร่วิชาการด้านการจัดท าแผนและ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย        
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ฯลฯ ตามรายละเอียด
โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 6-8  ล าดับที่ 12  (กองยุทธศาสตร์ฯ) 
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  11. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   

จ านวน 150,000 บาท 
 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ตามรายละเอียดโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 6-11  ล าดับที่ 16  (กองยุทธศาสตร์ฯ) 

   

  12. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดต้ังศูนย์อ านวยความสะดวกและบริการข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 150,000 บาท 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและบริการข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ  ตามรายละเอียดโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 6-10  ล าดับที่ 14  (กองยุทธศาสตร์ฯ) 

   

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 105,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ดังน้ี 

1.ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์      จ านวน  60,000  บาท 
2.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  จ านวน  45,000  บาท 

   

  ค่าวัสดุ รวม 496,500 บาท 
  ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์และวัสดุส านักงานอื่นๆ ที่ใช้ในราชการ 

(กองยุทธศาสตร์ฯ) 
   

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 45,500 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งตลอดจนวัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับยานพาหนะ  

เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ  (กองยุทธศาสตร์ฯ) 
   

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 76,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้กับรถยนต์ เครือ่งมือเครื่องใช้และ

อื่นๆ (กองยุทธศาสตร์ฯ) 
   

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 115,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในราชการ  

(กองยุทธศาสตร์ฯ) 
   

  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวสัดุอื่นๆ ส าหรบัใช้ในราชการ        

(กองยุทธศาสตร์ฯ) 
   

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 100,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และวัสดุอื่นๆ ส าหรับใช้ในราชการ       

(กองยุทธศาสตร์ฯ) 
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 งบลงทุน รวม 153,200 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 153,200 บาท 
  1. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 44,000 บาท 
   1.1 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน  จ านวน 28,000 บาท 

  

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 10 ตัว เพื่อใช้ในราชการกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมที่ใช้งาน  
มานานรวมทั้งรองรับบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น รายละเอียด ดังน้ี 
  - ที่น่ังเบาะบุนวมหุ้มด้วยหนัง 
  - พนักพิงหลังตาข่าย มีท้าวแขน  
  - ปรับระดับสูง-ต่ า ด้วยโช้คแกส๊ 
  - ขนาด 56x57x93-102 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x ลึก)  
  - โครงขาเหล็กชุปโครเมี่ยม 
  - มีล้อเลื่อน 5 แฉก  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-28 ล าดับที่ 114  (กองยุทธศาสตรฯ์) 

   

   1.2 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 16,000 บาท 

  

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 4 ตัว  เพื่อใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน      
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น 
รายละเอียด ดังน้ี 
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-29 ล าดับที่ 118  (กองยุทธศาสตรฯ์) 

   

        
  2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์ รวม 109,200 บาท 

   2.1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 60,000 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เพื่อใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ จ านวน 2 เครื่อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร       
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสญัญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
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  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอยา่งใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี ้
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาด   
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก  
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่าจ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-27 ล าดับที่ 111  (กองยุทธศาสตรฯ์) 
 

   2.2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท 

  

       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมกึพิมพ์          
(Ink Tank Printer) เพื่อใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 1 เครื่อง 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเป็นครุภณัฑ์ทีม่ีก าหนดไว้ใน
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรายละเอียดคณุลกัษณะพื้นฐาน 
ดังนี ้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาท ี
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสสี าหรับกระดาษขนาดA4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวนัที่ 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-27 ล าดับท่ี 112  (กองยุทธศาสตรฯ์) 
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 2.3 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1  

(28 หน้า/นาที) 
จ านวน 8,900 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network  แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที) เพื่อใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 1 เครื่อง   
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ใน
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้  
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
  - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
  - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 
2560 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-27 ล าดับท่ี 113  (กองยุทธศาสตร์ฯ) 

   

   2.4 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 3 จ านวน 36,000 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบที่ 3 เพื่อใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จ านวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัต ิ(Auto  Document  Feeder) 
ได้ไม่น้อยกว่า 60 แผ่น 
  - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า แบบอัตโนมัติ 
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
  - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 60 ppm 
  - สามารถสแกนเอกสารไดไ้ม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-28  ล าดับที่ 117  (กองยุทธศาสตรฯ์)  
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งานบริหารงานคลัง รวม 46,946,500 บาท 
 งบบุคลากร รวม 30,474,700 บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) จ านวน 30,474,700 บาท 
   เงินเดือนข้าราชการ จ านวน 24,807,500 บาท 

  

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในกรณีที่มีการ
เลื่อนขั้นเป็นกรณีพิเศษหรือกรณีที่มีการโอนย้าย แยกเป็น 

กองคลัง จ านวน  14,800,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน  10,007,500  บาท 

 

   

   เงินเพ่ิมต่างๆ ของข้าราชการ จ านวน 222,300 บาท 

  

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ให้แก่
ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้ แยกเป็น 

กองคลัง จ านวน    67,200  บาท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน  155,100  บาท 

 

   

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 224,400 บาท 

  

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองระดับ 8 ตามที่มีระเบยีบและ
กฎหมายก าหนดไว้แยกเป็น 

กองคลัง จ านวน  121,200  บาท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน  103,200  บาท 

 

   

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 5,055,500 บาท 

  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจและผู้เชี่ยวชาญ แยกเป็น 

กองคลัง จ านวน  3,000,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน  2,055,500  บาท 

 

   

   เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 165,000 บาท 

  

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของ
พนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่างๆ ตามระเบียบและกฎหมายก าหนดไว ้แยกเป็น 

กองคลัง จ านวน    45,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน  120,000  บาท 

 

   

        
 งบด าเนินงาน รวม 16,069,400 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 1,343,400 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 390,000 บาท 

  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วนต้อง
รีบด าเนินการให้เสร็จทันตามก าหนดให้แก่ข้าราชการพนักงานจ้างและลูกจ้าง   
แยกเป็น 

กองคลัง จ านวน  195,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน  195,000  บาท 
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   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 564,000 บาท 

  

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิได้รับเงินตามที่
มีระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้  แยกเป็น 

กองคลัง จ านวน  156,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน  408,000  บาท  

   

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รวม 389,400 บาท 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 389,400 บาท 

  

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิ
ได้รับเงินตามที่มรีะเบียบและกฎหมายก าหนดไว้  แยกเป็น 

กองคลัง จ านวน  229,400  บาท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน  160,000  บาท 

 

   

  ค่าใช้สอย รวม 3,542,000 บาท 
   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 2,790,000 บาท 
   1. ค่าจ้างเหมาบริการ  จ านวน 1,880,000 บาท 

  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่เป็นกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เช่น        
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยงานในฝ่ายต่างๆ จ้างเหมาบริการ งานก าจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ 
ฯลฯ  แยกเป็น 

กองคลัง จ านวน  1,000,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน     880,000  บาท 

 

   

   2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 80,000 บาท 

  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นต้น   
ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระและด าเนินการตามภารกิจ  แยกเป็น 

กองคลัง จ านวน    30,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน    50,000  บาท  

  

 

 

 

   3. ค่าเบ้ียประกัน จ านวน 830,000 บาท 

  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ใช้ในราชการและโรงเรยีนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองพัสดุฯ)  
   

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รวม 517,000 บาท 

   1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 67,000 บาท 

  

  เพื่อจ่ายใหแ้ก่ข้าราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจในการเดนิทางไปราชการ ทั้งในและ
นอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  แยกเป็น 

กองคลัง จ านวน  42,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน  25,000  บาท 

 

   

   2. ค่าสินไหมทดแทน จ านวน 100,000 บาท 

  

  เพื่อส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภยั กรณโีดนรถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.4/ว1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554  
(กองพัสดุฯ) 
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   3. ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดจัดเก็บภาษี จ านวน 350,000 บาท 

  
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเร่งรดัจัดเก็บภาษีการพัฒนาระบบการจดัเก็บภาษีและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี (กองคลัง) 
   

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 235,000 บาท 
   1.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
แยกเป็น 

กองคลัง จ านวน    70,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน  100,000  บาท 

 

   

   2.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ แยกเป็น 
กองคลัง จ านวน  45,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน  20,000  บาท  

   

  ค่าวัสดุ รวม 1,034,000 บาท 
  วัสดุส านักงาน จ านวน 520,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุส านักงานอื่นๆ ที่ใช้ในราชการ    

 แยกเป็น 
กองคลัง จ านวน  120,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน  400,000  บาท  

   

  วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 25,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวสัดุอื่น  ๆที่ใช้ในราชการ   

แยกเป็น 
กองคลัง จ านวน  10,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน  15,000  บาท  

   

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 49,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งตลอดจนวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะ 

เครื่องมือเครื่องใช้ และอื่นๆ ที่ใช้ในราชการ  แยกเป็น 
กองคลัง จ านวน  34,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน  15,000  บาท  

   

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 150,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องมือ

เครื่องใช้ และอื่นๆ ที่ใช้ในราชการ  แยกเป็น 
กองคลัง จ านวน  100,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน    50,000  บาท  

   

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 290,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอรต์า่งๆ ที่ใช้ในราชการ  แยกเป็น 

กองคลัง จ านวน     75,000  บาท 
กองพัสดุและทรัพย์สิน จ านวน   215,000  บาท  
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  ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,150,000 บาท 
  ค่าไฟฟ้า จ านวน 9,000,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

และรองรับภารกจิการถ่ายโอน  (กองคลัง) 
   

       
  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 700,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาท่ีใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

และรองรับภารกจิถ่ายโอน  (กองคลัง) 
   

  ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 450,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์โทรสารที่ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและ

รับรองภารกจิถ่ายโอน  (กองคลัง) 
   

       

 
งบลงทุน รวม 402,400 บาท 

  
ค่าครุภัณฑ์ รวม 402,400 บาท 

  
1.ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 80,000 บาท 

   1.1 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานทึบ    จ านวน 59,000 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานทึบ  จ านวน 10 หลัง   
เพื่อใช้ในราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ส าหรับจัดเก็บเอกสาร  
ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น และตู้เหล็กเก็บเอกสารมีไม่เพียงพอและช ารุด เป็นครุภัณฑ์ที่มี
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น รายละเอียด 
ดังนี ้
   - มีมือจับชนิดบิด 
   - มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
   - ขนาดไม่น้อยกว่า 92 x 46 x183 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)  
   - ได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 00808.2/ว 1989  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-28  ล าดับที่ 116  (กองคลัง) 

   

   1.2 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน    จ านวน 10,500 บาท 

  

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จ านวน 3 หลัง เพื่อใช้ใน
ราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดเก็บเอกสาร ท่ีมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้
ตามราคาในท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี ้
  - มีแผ่นช้ันปรับระดบั 2 ช้ิน 
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 89x41x88 เซนติเมตร (กว้าง X ลึก X สูง) 
  - ฐานรองสีด า 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 00808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-15 ล าดับที่ 61  (กองคลัง) 
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   1.3 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองค านวณเลขไฟฟ้า       จ านวน 10,500 บาท   

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องค านวณเลขไฟฟ้า จ านวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในราชการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีความ
คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องถิ่น รายละเอียด ดังน้ี 
  - เครื่องค านวณเลขไฟฟ้า ชนิด 12 หลัก 
  -  มีกระดาษป้อน 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 00808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095    
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-16 ล าดับท่ี 62  (กองคลัง) 

   

        
  2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 322,400 บาท 
   2.1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 270,000 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2       
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 9 เครื่อง เพื่อให้บุคลากรมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้การปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใช้ในราชการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสญัญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอยา่งใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี ้
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาด   
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
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  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-16 ล าดับที่ 63  (กองคลัง) 

   2.2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 23,400 บาท 

  

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้าต่อนาที)  
จ านวน 9 เครื่อง  เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ใช้การปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใช้ในการปฏิบัติงานในราชการกองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน่้อยกว่า 600x600 dpi  
  - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง  
  - มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-16 ล าดับท่ี 64  (กองคลัง) 

   

   2.3 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 2   จ านวน 29,000 บาท 

  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ทีม่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document  Feeder) 
ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
  - สามารถสแกนเอกสารได ้2 หน้าแบบอัตโนมตั ิ
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
  - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 40 ppm 
  - สามารถสแกนเอกสารไดไ้ม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ ผ.03-17 ล าดับที่ 66  (กองพัสดุฯ) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 613,336,700  บาท จายจากรายไดจัดเกบ็เอง 

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป แยกเปน 

แผนงานการศึกษา    

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 460,983,300 บาท 

 งบบุคลากร รวม 397,269,100 บาท 

  เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 397,269,100 บาท 

  เงินเดือนขาราชการ จํานวน 293,423,500 บาท 
     1. เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแก ขาราชการ รวมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนในกรณ ี

   ท่ีมีการเลื่อนข้ันเปนกรณีพิเศษ หรือกรณีท่ีมีการโอนยาย (สํานักการศึกษาฯ)  
   จํานวน  18,734,800  บาท 
2. เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแก ขาราชการครูของโรงเรียน สังกัดองคการบริหาร 
   สวนจังหวัดขอนแกน รวมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนในกรณีท่ีมีการเลื่อนข้ัน 
   เปนกรณีพิเศษ หรือกรณีท่ีมีการโอนยาย (สํานักการศึกษาฯ)  
   จํานวน  274,688,700  บาท 

     

  เงินเพ่ิมตางๆ ของขาราชการ จํานวน 27,314,600 บาท 
     1. เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ ใหแก ขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมตามท่ีม ี

   ระเบียบและกฎหมายกําหนดไว รวมท้ังเงินเพ่ิมสําหรับขาราชการท่ีเงินเดือน 
   เต็มข้ัน (สํานักการศึกษาฯ) จํานวน 770,400  บาท 
2. เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
   ท่ีมีวิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ   
   รวมท้ังกรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงท่ีมวิีทยฐานะ 
   เช่ียวชาญท่ีไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนข้ันสูงของเงินเดือนอันดบั คศ.5  
   ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ (สํานักการศึกษาฯ)  
   จํานวน 26,544,200  บาท 

      

  เงินประจําตําแหนง จํานวน 830,400 บาท 
     เพ่ือจายเปนเงินประจําตาํแหนงใหแก ขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับ และจายเปน 

เงินวิทยฐานะใหแกศึกษานิเทศก ตามท่ีมีระเบียบและกฎหมายกําหนดไว  
(สํานักการศึกษาฯ) 

      

  เงินวิทยฐานะ จํานวน 32,810,900 บาท 
   เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรียน 

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ท่ีมีวิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 
เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ รวมท้ังกรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะเช่ียวชาญท่ีไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนข้ันสูงของเงินเดือน
อันดับ คศ.5 ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ (สํานักการศึกษาฯ)  

   

  คาจางลูกจางประจํา จํานวน 3,284,700 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน (สํานักการศึกษาฯ) 
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  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 37,692,000 บาท 
     1. เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  ผูเช่ียวชาญ 

   พนักงานจางท่ัวไป รวมท้ังเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง (สํานักการศึกษาฯ) 
   จํานวน 28,945,700  บาท 
2. เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป 
   ของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (สํานักการศึกษาฯ)  
   จํานวน  8,746,300  บาท 

      

  เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง จํานวน 1,913,000 บาท 
     1. เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ รวมท้ังเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง 

   ตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปของสํานักการศึกษาฯ ตามท่ีมีระเบียบและ 
   กฎหมายกําหนดไว (สํานักการศึกษาฯ) จํานวน 890,600 บาท 
2. เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิม ไดแก เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ  
   เงินคาตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มข้ัน และเงินเพ่ิมตางๆ ตามท่ีกฎหมาย 
   กําหนดไวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปของโรงเรียนสังกัด 
   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (สํานักการศึกษาฯ) จํานวน 1,022,400 บาท 

      

     

 งบดําเนินงาน รวม 41,703,500 บาท 

  คาตอบแทน รวม 3,346,000 บาท 

  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
     คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานขาราชการครู จํานวน 2,151,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานขาราชการคร ู

ของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (สํานักการศกึษาฯ)  
   

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 295,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก ขาราชการ  

พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบ
ดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด (สํานักการศึกษาฯ) 

   

  คาเชาบาน จํานวน 700,000 บาท 
     เพ่ือจายเปนคาเชาบานของขาราชการ และลูกจางท่ีมีสิทธิไดรับเงินตามระเบียบ 

และกฎหมายกําหนดไว (สํานักการศึกษาฯ) 
    

  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 200,000 บาท 
  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 200,000 บาท 
     เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก ขาราชการและลูกจางประจํา ท่ีมีสิทธิ

ไดรับเงินตามระเบียบและกฎหมายกําหนดไว (สํานักการศึกษาฯ) 
      

  คาใชสอย รวม 18,644,700 บาท 
  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 12,138,700 บาท 
     1. คาจางเหมาบริการ จํานวน 3,138,700 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ท่ีเปนกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกนและโรงเรียนในสังกัดฯ เชน จางเหมาบริการเจาหนาท่ีท่ีชวยงานในฝายตางๆ  
ของสํานักการศึกษาฯ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแกน และสนามกีฬาอําเภอพระยืน 
คาจางเหมาถายเอกสาร จางเหมาเขาปก เย็บเลมแผนพับตางๆ  คาจางเหมาบริการ 
รื้อถอนสิ่งปลูกสราง ตลอดจนสูบสิ่งปฏิกูล ฯลฯ (สํานักการศึกษาฯ) 
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   2. คาจางท่ีปรึกษาจัดหาครูชาวตางชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาตางประเทศ  
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 9,000,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจางท่ีปรึกษาจัดหาครูชาวตางชาติพัฒนาหลักสตูร
ภาษาตางประเทศ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตามรายละเอียดโครงการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (สํานักการศึกษาฯ) 

   

  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ     
   1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 85,000 บาท 
      เพ่ือจายใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง

ท่ัวไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ขาราชการคร ูพนักงานจางและ
ลูกจางของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในการเดินทางไป
ราชการท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (สํานักการศึกษาฯ) 

      

   2. คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรสนับสนนุ
การสอนของสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 400,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและ
บุคลากรสนับสนุนการสอนของสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร  
คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการของ 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน หนาท่ี 223 ลําดับท่ี 88  (สํานักการศึกษาฯ) 

     

   3. คาใชจายโครงการพัฒนาและสงเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

จํานวน 200,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาและสงเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบ  
มีสวนรวมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียด
โครงการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ 
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน หนาท่ี 165 ลําดบัท่ี 2  (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   4. คาใชจายโครงการนเิทศติดตามและประเมนิผลโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 200,000 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลของโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คานํ้ามัน
เช้ือเพลิง คาเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการองคการ 
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิถึงฉบับท่ี 3  พ.ศ.2559 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน หนาท่ี 167 ลําดบัท่ี 5  (สํานักการศึกษาฯ) 
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   5. คาใชจายโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของครูและนกัเรียนสังกัด 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 1,000,000 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการของครูและนักเรียน 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาอาหาร คาอาหารวาง 
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสาร คาเชาท่ีพัก ฯลฯ ตามรายละเอียด 
โครงการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทาง 
ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิถึง ฉบับท่ี 3  
พ.ศ.2559  
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจาย 
ในการ จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน หนาท่ี 166 ลําดบัท่ี 4  (สํานักการศึกษาฯ) 

      

   6. คาใชจายโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู 
เพ่ือยกระดับคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษา 

จํานวน 400,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาและกระบวนการ 
จัดการเรียนรู เพ่ือยกระดับคณุภาพครูและคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  
ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน หนาท่ี 202 ลําดบัท่ี 44 (สํานักการศึกษาฯ) 

      

   7. คาใชจายโครงการพัฒนาระบบงานวิชาการสถานศึกษาสังกัดองคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน  

จํานวน 400,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาระบบงานวิชาการสถานศึกษาสังกัด 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ดานการพัฒนาวิชาการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลการวิจัยในช้ันเรียน กิจกรรม 
พัฒนาผูเรียน การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน การพัฒนา
ความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมท้ังการ
คัดเลือกครูผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาดีเดน เชน คาอาหาร คาเชาท่ีพัก 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  
ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 203 ลําดับท่ี 46 (สํานักการศึกษาฯ) 
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   8. คาใชจายโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 200,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน รวมท้ังการนิเทศติดตาม
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การประกันคณุภาพภายนอกและพัฒนา
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียด
โครงการขององคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน  
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน หนาท่ี 171 ลําดบัท่ี 13  (สํานักการศึกษาฯ) 

      

   9. คาใชจายโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของครูดวยนวัตกรรม 
Smart Learning เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสังกัด 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 

จํานวน 1,141,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนรูของครูดวย 
นวัตกรรม Smart Learning เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ เชน คาคูมือจัดการเรียนรู  คาชุดการเรียนรู  
พรอม Application คาเบ้ียเลีย้ง คานํ้ามันเช้ือเพลิง   คาอาหาร คาอาหารวาง 
และเครื่องดื่ม คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิถึง  ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2559 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ 
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1  ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 2 - 1 ลําดับท่ี 1 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   10. คาใชจายโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา จํานวน 200,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา เชน 

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ 
คาตอบแทนวิทยากร คาดูแลระบบ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 ของ 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 2-2 ลําดับท่ี 2 (สํานักการศึกษาฯ) 
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   11. คาใชจายโครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 100,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากรฯลฯ รายละเอียด 
ตามโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ 
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน หนาท่ี 171 ลําดบัท่ี 15 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   12. คาใชจายโครงการจดัทําและประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 300,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาการศกึษาของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ 
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมติม ครั้งท่ี 2 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 2-3 ลําดับท่ี 5 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   13. คาใชจายโครงการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 1,300,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน 
รวมท้ังบุคลากรของสาํนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เชน คาลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมตามหลักสตูรตางๆ คาพาหนะ
เดินทาง คาเบ้ียเลี้ยง คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดืม่ คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร 
คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทาง 
ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิถึง ฉบับท่ี 3  
พ.ศ. 2559 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 223 ลําดับท่ี 87 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม (สํานักการศึกษาฯ)    จํานวน 580,000 บาท 
      1. คาซอมแซมครภุัณฑ  จํานวน 80,000 บาท 

2. คาซอมแซมยานพาหนะ  จํานวน 100,000 บาท 
3. คาซอมแซมระบบไฟฟา  จํานวน 200,000 บาท 
4. คาซอมแซมสิ่งกอสราง  จํานวน 200,000 บาท 
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  คาวัสดุ รวม 19,712,800 บาท 
  วัสดุสํานักงาน จํานวน 220,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ และวัสดุสํานักงานท่ีจําเปนอ่ืนๆ 

ท่ีใชในราชการ (สํานักการศึกษาฯ) 
     

  วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุท่ีใชในราชการ (สํานักการศกึษาฯ)    
  วัสดุงานบานงานครัว รวม 1,764,200 บาท 
     1. วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว และวัสดุอ่ืนๆ สําหรับใชในราชการ 

(สํานักการศึกษาฯ) 
   

   2. อาหารเสริม (นม) จํานวน 1,714,200 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาอาหารเสรมิ (นม) ใหกับโรงเรียนบานหนองเสี้ยว โรงเรียนบานบะแค 

และโรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
(สํานักการศึกษาฯ) 

   

  วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุกอสราง และเครื่องมือเครื่องใชท่ีใชในราชการ 

(สํานักการศึกษาฯ) 
   

  วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 75,600 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตลอดจนวัสดุอ่ืนๆ ท่ีใชกับยานพาหนะ

เครื่องมือเครื่องใชและอ่ืนๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักการศกึษาฯ และ
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (สํานักการศึกษาฯ) 

     

  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 233,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น สําหรับใชกับรถยนต รถจักรยานยนต

และเครื่องมือเครื่องใชและอ่ืนๆ ท่ีใชในราชการของสํานักการศึกษาฯ และ 
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (สํานักการศึกษาฯ) 

     

  วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุอ่ืนๆ สําหรับใชในราชการ  

(สํานักการศึกษาฯ) 
   

  วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 120,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของท่ีอยูในความรับผิดชอบ

(สํานักการศึกษาฯ) 
     

  วัสดุอ่ืน ๆ รวม 17,000,000 บาท 
     คาวัสดุเคร่ืองแตงกายนักเรียน กระเปานักเรียน เคร่ืองเขียน หนังสือและ 

แบบเรียนเสริมทักษะ 
จํานวน 17,000,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน กระเปานักเรียน เครื่องเขียน หนังสือ
และแบบเรียนเสรมิทักษะ ใหกับโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน (สํานักการศึกษาฯ) 
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 งบลงทุน รวม 22,010,700 บาท 
  คาครุภัณฑ รวม 15,074,700 บาท 
  1. ครุภัณฑสํานักงาน รวม 2,950,300 บาท 
   1.1 คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 19,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 6 ตัว เพ่ือใชในราชการสํานัก

การศึกษาฯ องคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมท่ีใชงานมานาน รวมท้ัง รองรับบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน  
ซึ่งเปนครุภณัฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ แตหาซื้อไดตาม
ราคาในทองถ่ิน รายละเอียดดังน้ี 

- เปนเกาอ้ีสํานักงาน มีพนักพิงหลงั มีทาวแขน 
- เบาะบุฟองนํ้าหุมดวยหนัง PU 
- ปรับระดับสูง-ต่ํา ดวยโชคแกส 
- ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม มีลอเลื่อน 
- ขนาด 60.5 x 67 x 97.5-105 เซนติเมตร (กวาง x ลึก x สูง) 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี  
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี  ผ 03-17 ลําดับท่ี 67 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   1.2 คาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางานสําหรับผูบริหาร จํานวน 5,500 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเกาอ้ีทํางานสําหรับผูบรหิาร จํานวน 1 ตัว เพ่ือใชในราชการ

สํานักการศึกษาฯ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เพ่ือทดแทนของเดิม 
ท่ีใชงานมานาน ซึ่งเปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ  
แตหาซื้อไดตามราคาในทองถ่ิน รายละเอียด ดังน้ี 

- ขนาด 69 x 75 x 116 - 124 เซนติเมตร (กวาง x ลึก x สูง)  
- มีทาวแขน เบาะบุนวมหุมดวยหนัง  
- ปรับระดับสูง - ต่ํา ดวยโชคแกส  
- ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม มีลอเลื่อน  
- โครงสรางทําดวยเหล็กกลม หนา 1.2 มิลลิเมตร ดดัแตงรูปข้ึน 
- ใตเบาะน่ังติดกอนโยกระบบปรับสปริงนุมนวลโดยใชมือหมุน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี  
22 มิถุนายน 2552   
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  หนาท่ี  ผ 03-17 ลําดับท่ี 68  (สาํนักการศึกษาฯ) 

   

        
        
        
        
        
        
        



132            ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  องคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน 
 

แผนงานการศึกษา 

   1.3 คาจัดซ้ือเกาอ้ีเลคเชอร โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จํานวน 497,800 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเกาอ้ีเลคเชอร จํานวน 760 ตัว เพ่ือใชในราชการโรงเรียน 

เมืองพลพิทยาคม เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
ซึ่งเปนครุภณัฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ แตหาซื้อได 
ตามราคาในทองถ่ิน รายละเอียด ดังน้ี 

- ขนาดท้ังตัว ไมนอยกวา 59x51x78 เซนติเมตร (กวาง x ลึก xสูง) 
- โครงขาทําจากเหล็กทอเหลี่ยม ขนาดไมนอยกวา 1x1 น้ิว หนาไมนอยกวา 
1 มิลลิเมตร พนสีดํา 
- พนักพิงและท่ีน่ังทําจากไมอัดสักโคงข้ึนรูปรองรับสรีระการน่ัง ความหนา 
ไมนอยกวา 8 มิลลิเมตร 
- แผนรองเขียนทําจากไมอัดสัก หนาไมนอยกวา 19 มิลลิเมตร โคงรองรับ 
การใชงาน แบบมีท่ีวางแขน  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี  
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี  ผ 03-17 ลําดับท่ี 69  (สาํนักการศึกษาฯ) 

   

   1.4 คาจัดซ้ือโตะเกาอ้ีนักเรียนยางพาราระดับประถมศึกษา โรงเรียนบานบะแค จํานวน 270,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อโตะเกาอ้ีนักเรียนยางพาราระดบัประถมศึกษา จํานวน  

100 ชุด เพ่ือใชในราชการโรงเรียนบานบะแค เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรยีน 
การสอนใหมีคณุภาพมากข้ึน ซึ่งเปนครุภณัฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ แตหาซื้อไดตามราคาในทองถ่ิน  รายละเอียดดังน้ี 

 - โตะ- เกาอ้ีนักเรียน มอก. ระดับประถมศึกษา 
 - โตะนักเรียน ขนาดไมนอยกวา 40 x 60 x 76 เซนตเิมตร (กวาง x ยาว x สูง) 
 - หนาโตะนักเรยีนทําจากไมยางพาราอัดแนน 
 - โครงขาโตะทําจากเหล็กท่ีมีความคงทนแข็งแรง พนสีดํา 
 - เกาอ้ีนักเรียน ขนาดไมนอยกวา 38 x 39 x 46 เซนติเมตร (กวางxลึกxสูง) 
 - หนาเกาอ้ีนักเรียนทําจากไมยางพาราอัดแนน 
 - โครงเกาอ้ีทําจากเหล็กท่ีมีความคงทนแข็งแรง พนสีดํา 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี  
22 มิถุนาย 2552 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  หนาท่ี  ผ 03-18 ลําดับท่ี  70  (สาํนักการศึกษาฯ) 

   

   1.5 คาจัดซ้ือโตะเกาอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 2,117,500 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อโตะเกาอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1,210 ชุด  

เพ่ือใชในราชการโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เพ่ือปรังปรุง
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนใหมีคุณภาพมากข้ึน ซึ่งเปนครภุณัฑท่ีไมมีกําหนดไว
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ แตหาซื้อไดตามราคาในทองถ่ิน รายละเอียดดังน้ี 

- โตะ- เกาอ้ีนักเรียน มอก. ระดบัมัธยมศึกษา  
- โตะนักเรยีน ขนาดไมนอยกวา 40 x 60 x 76 เซนติเมตร (กวาง x ยาว x สูง) 
- หนาโตะผลิตจากไม หนาไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร 
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- โครงขาโตะเปนเหล็กกลม 7/8” (22.22 มิลลิเมตร) หนาไมนอยกวา  
1.2 มิลลิเมตร 
- เกาอ้ีนักเรียน ขนาดไมนอยกวา 38 x 40 x 46 เซนติเมตร (กวาง x ลึก x สูง) 
- พนักพิงสูงไมนอยกวา 79 เซนติเมตร 
- พ้ืนเกาอ้ีและพนักพิงเปนไมยางพาราอบแหงอัด หนาไมนอยกวา 17 มิลลิเมตร 
- โครงขาเกาอ้ีเปนเหล็กกลม 7/8” (22.22 มิลลิเมตร) หนาไมนอยกวา  
1.2 มิลลิเมตร 
- ปลายขามีจุกพลาสติก ปองกันการกระแทก แยกตามสวนราชการ ดังน้ี 

1. โรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) จํานวน 200 ชุด 
2. โรงเรียนหนองโนประชาสรรค จํานวน 200 ชุด 
3. โรงเรยีนโนนหันวิทยายน จํานวน 280 ชุด 
4. โรงเรียนสีชมพูศึกษา จํานวน 350 ชุด 
5. โรงเรียนเปรมติณสูลานนท จํานวน 180 ชุด 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  หนาท่ี  ผ 03-18 ลําดับท่ี  71  (สาํนักการศึกษาฯ) 

   1.6 คาจัดซ้ือเคร่ืองขัดพ้ืน จํานวน 22,700 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องขัดพ้ืน จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชในราชการพุทธมณฑล

อีสานจังหวัดขอนแกน เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทําความสะอาด ซึ่งเปน 
ครุภณัฑท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ โดยมรีายละเอียด 
คุณลักษณะ ดังน้ี 
     - มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 16 น้ิว 
    - ใชไฟฟา 
    - ราคาพรอมอุปกรณ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  หนาท่ี  ผ 03-18 ลําดับท่ี  72  (สาํนักการศึกษาฯ) 

   

   1.7 คาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดต้ัง) แบบติดผนัง 
ขนาดไมตํ่ากวา 12,000 บีทียู 

จํานวน 17,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)        
แบบติดผนัง ขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชในหองปฏิบัติ
ราชการสนามกีฬาอําเภอพระยืน ซึ่งเปนครุภณัฑท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ โดยมรีายละเอียดคุณลักษณะ ดังน้ี 

1) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 12,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน   

40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยดัไฟฟาเบอร 5           

4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 

5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

        (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังน้ี สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไป
กลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟฟายาวไมเกิน 15 เมตร 
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- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  หนาท่ี  ผ 03-18 ลําดับท่ี  73  (สาํนักการศึกษาฯ) 

  2. ครุภัณฑการศึกษา รวม 10,000,000 บาท 
   2.1 คาจัดซ้ือครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรโรงเรียนในสังกดัองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน 
จํานวน 10,000,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อครภุัณฑและวัสดุอุปกรณหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
จํานวน 20 โรงเรียน เปนครุภณัฑท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ  
และไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ แตหาซื้อไดตามราคาในทองถ่ิน 
 โดยมรีายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี 

- โตะสาธิตสําหรับครูผูสอน ขนาด 60*180*90 ซม. (ก*ย*ส) จาํนวน 13 ชุด 
- เกาอ้ีสําหรับครูประจําโตะสาธิต ขนาด 60*61*95-105 ซม. (ก*ย*ส)       

จํานวน 13 ชุด 
- โตะเรยีนวิทยาศาสตรแบบมีลิ้นชักและปลั๊กไฟ ขนาด240*100*80 ซม. 

จํานวน 49 ชุด 
- โตะเรยีนวิทยาศาสตรแบบ 8 เหลี่ยม ขนาด 100*100*80 ซม. (ก*ย*ส) 

จํานวน 14 ชุด 
- เกาอ้ีนักเรียนประจําโตะวิทยาศาสตร ขนาด 30*30*45 ซม. (ก*ย*ส)  

จํานวน 526 ชุด 
- ตูใตระดับหนาตางพรอมกอกนํ้าและอางนํ้า ขนาด 60*120*80 ซม. (ก*ย*ส) 

จํานวน 13 ชุด 
- ตูเก็บสารเคมี ขนาด 50*100*200 ซม. (ก*ย*ส) จํานวน 16 ชุด 
- ตูเก็บของแบบทึบ ขนาด 40*200*60 ซม. (ก*ย*ส) จํานวน 16 ชุด 
- เครื่องมัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens  

จํานวน 20 ชุด 
- จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมมุ 150 น้ิว จํานวน 20 ชุด 
- เครื่องฉายภาพสามมติิ จํานวน 21 ชุด 
- เครื่องขยายเสยีงพรอมลาํโพง จํานวน 1 ชุด 
- กลองจุลทรรศน ชนิด 3 ตา พรอมชุดถายภาพระบบดิจติอล จํานวน 5 ชุด 
- กลองจุลทรรศน ชนิด 2 ตา จํานวน 20 ชุด 
- ตูถายเช้ือแบบมี Larminar Flow จํานวน 7 ตู 
- ตูแสดงระบบหายใจพรอมเสยีงบรรยาย จาํนวน 1 ชุด 
- เครื่องคนสารละลายพรอมใหความรอน Hotplate Stirrer (Favorit)   

จํานวน 5 เครื่อง 
- ท่ีควํ่าเครื่องแกว จํานวน 5 ชุด 
- แบบจําลอง เก่ียวกับ พืช สัตว และอวัยวะตางๆ ของรางกาย  รวมแลว 

ไมนอยกวา 23 แบบ จํานวน 14 ชุด 
- แบบจําลองดวงอาทิตย โลก และดวงจันทร จํานวน 15 ชุด 
- ลูกโลกจําลอง ขนาดไมนอยกวา 12 น้ิว  จํานวน 3 ชุด 
- ชุดการเรียนรูเรื่องดาราศาสตร จํานวน 2 ชุด 
- ชุดสาธิต กฎของชารล จํานวน 6 ชุด 
- ชุดสาธิต กฎของบอยล จํานวน 6 ชุด 
- ชุดทดลองสเปกตรัมของแกส จํานวน 3 ชุด 
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- ชุดทดลองเปรียบเทียบสเปกตรมัแกส จํานวน 1 ชุด 
- ชุดสาธิตการกําเนิดไฟฟา 3 เฟส แบบตั้งโตะ จํานวน 1 เครื่อง 
- เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ-กระแสตรง จํานวน 1 ชุด 
- ชุดทดลองการกําเนิดไฟฟา 3 เฟส จํานวน 1 ชุด 
- ชุดทดลองการกําเนิดไฟฟาอยางงาย จํานวน 1 ชุด 
- ชุดสาธิตเครื่องกําเนิดไฟฟาจากไดนาโมจักรยาน จํานวน 3 ชุด 
- ชุดสาธิตแรงกระทําระหวางเสนลวดตัวนําไฟฟาขนาน จํานวน 5 ชุด 
- ชุดทดลองวงจร RLC กระแสสลบั จํานวน 2 ชุด 
- ชุดตรวจสอบไฟฟาสถิตยอิเล็กโตรสโคป จํานวน 1 เครื่อง 
- ชุดแรงไฟฟาสถิตย จํานวน 1 ชุด 
- ชุดทดลองสนามไฟฟา จํานวน 4 ชุด 
- ชุดสาธิตแมเหล็กไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง 
- ชุดทดลองเครื่องวัดสนามแมเหลก็อยางงาย จํานวน 1 ชุด 
- ชุดฝกทักษะการทดลองเก่ียวกับแมเหล็กไฟฟา จํานวน 3 ชุด 
- ชุดทดลองการเหน่ียวนําแมเหลก็ไฟฟา จํานวน 4 ชุด 
- ชุดทดลองสนามแมเหล็ก จํานวน 3 ชุด 
- พลาสมาบอล 8 น้ิว พรอมฐาน จํานวน 1 เครื่อง 
- หมอแปลงไฟฟา  AC/DC จํานวน 1 ชุด 
- หมอแปลงโวลตต่ํา 1 ระบบ AC/DC จํานวน 4 ชุด 
- หมอแปลงโวลตต่ํา 2 ระบบ AC/DC จํานวน 3 ชุด 
- ชุดสาธิตเครื่องกลผอนแรง จํานวน 3 ชุด 
- ชุดทดลองซิมเปลฮาโมนิค จํานวน 1 ชุด 
- ชุดการเรียนรูเรื่องคลื่นน่ิง จํานวน 1 ชุด 
- ชุดทดลองถาดคลื่นนํ้า จํานวน 5 ชุด 
- ชุดทดลองหาคาคงท่ีของแพลงค จํานวน 1 ชุด 
- ชุดสาธิตพลังงงานศักยยืดหยุน และซิมเปลฮารโมนิก จํานวน 1 ชุด 
- ชุดกระดานทดลองพลังงานศักยยืดหยุน จํานวน 1 ชุด 
- ชุดทดลองการสั่นพองของเสียง จํานวน 1 ชุด 
- ชุดสาธิตเรื่องทอเสยีง จํานวน 1 เครื่อง 
- ชุดทดลองการเคลื่อนท่ีแบบวงกลม จํานวน 2 ชุด 
- ชุดศึกษาการตกอยางอิสระ จํานวน 3 ชุด 
- ชุดพัฒนาทักษะเรื่องพลังงานกลพ้ืนฐาน จํานวน 2 ชุด 
- ชุดสาธิตสมดุลกล จํานวน 1 ชุด 
- ชุดสาธิตเรื่องแรงสูศูนยกลาง จํานวน 1 ชุด 
- ชุดสาธิตเรื่องระนาบเอียง จํานวน 2 ชุด 
- ชุดสาธิตเรื่องการหักเหแสงผานเลนส จํานวน 2 ชุด 
- ชุดคานและโมเมนต จํานวน 3 ชุด 
- ชุดทดลองแรงเสียดทาน จํานวน 1 ชุด 
- ไมโครปเปตต (10-100 ulcb100-1) จํานวน 3 ชุด 
- เครื่องวัดแอลกอฮอลแบบพกพาพรอมชุดถานชารจ จํานวน 3 ชุด 
- เครื่องวัดความหวานดจิิตอลแบบพกพาพรอมชุดถานชารจ จํานวน 4 ชุด 
- เครื่องวัดคา ความเปนกรด-ดาง แบบตั้งโตะ (Desktop pH Meter)  

จํานวน 1 เครื่อง 
- เครื่องวัด ความเปนกรด-ดาง แบบพกพา จํานวน 3 ชุด 
- เครื่องวัดอัตราการสังเคราะหแสง จํานวน 4 ชุด 
- เครื่องโปโตมิเตอร (วัดระดับการคายนํ้า) จํานวน 1 ชุด 
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- ชุดกลั่นลําดับสวน จํานวน 3 ชุด 
- ถังใสนํ้ากลั่น มีกอกปด-เปด ขนาดไมนอยกวา 25 ลติร จํานวน 1 ชุด 
- ชุดทดสอบ NPK ในดิน จํานวน 1 ชุด 
- ชุดพัฒนาการเรียนรูเทคโนโลยี จํานวน 2 ชุด 
- ชุดหุนยนตเพ่ือการเรียนรู Coding ระดับประถมศึกษา จาํนวน 1 ชุด 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  หนาท่ี  ผ 03-19 ลําดับท่ี  75  (สาํนักการศึกษาฯ) 

  3. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รวม 1,300,000 บาท 
   3.1 คาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) โรงเรียนบานบะแค จํานวน 1,300,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อรถบรรทุก (ดเีซล) โรงเรียนบานบะแค ขนาด 3 ตัน 6 ลอ 

จํานวน 1 คัน เปนครุภณัฑท่ีมีคณุลักษณะท่ีดีกวาท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ และหาซื้อไดตามราคาในทองถ่ิน โดยมรีายละเอียดคุณลักษณะ 
ดังน้ี 

- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 3,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
80 กิโลวัตต 

- นํ้าหนักของตัวรถรวมนํ้าหนักบรรทุกไมต่าํกวา 5,000 กิโลกรัม พรอมกระบะ
และเครื่องปรับอากาศ 

- ความยาวตัวรถไมนอยกวา 5 เมตร 
- ความยาวของกระบะบรรทุกไมนอยกวา 4 เมตร 
- ความกวางของกระบะไมนอยกวา 2 เมตร 
- กระบะดานทายติดตั้งโครงหลังคาโดยสารดวยอลูมเินียมพรอมตะแกรง 

บรรทุกของบนหลังคา 
- ดานขางมีหนาตางบานสไลดจํานวนไมนอยกวา 4 ชอง มีตะแกรงเก็บของดานใน

จํานวน 2 แถว ติดตั้งพัดลมไมนอยกวา 4 ตัว มีไฟ แสงสวางไมนอยกวา 2 จุด 
- พ้ืนปูดวยไมเน้ือแข็ง ติดตั้งเบาะน่ัง จํานวน 3 แถว 
- ดานทายโครงหลังคามีประตเูปด-ปดมีชองโปรงแสงพรอมบันได ข้ึนลงตาม

มาตรฐานกรมขนสงกําหนด พนสี และตราสญัลักษณ ตามท่ีกําหนด 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  หนาท่ี  ผ 03-20 ลําดับท่ี  84 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

  4. ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย รวม 52,000 บาท 
   4.1 คาจัดซ้ือกลองจุลทรรศนแบบสเตอริโอ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ จํานวน 52,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อกลองจลุทรรศนแบบสเตอริโอ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ

จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือใชในราชการโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ซึ่งเปนครุภณัฑ 
ท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ แตหาซื้อไดตามราคาในทองถ่ิน  
โดยมรีายละเอียดคณุลักษณะ ดังน้ี 

- ชนิดซูม 
- กําลังขยายไมนอยกวา 7 – 45 เทา 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  หนาท่ี  ผ 03-19 ลําดับท่ี  76 (สํานักการศึกษาฯ) 
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  5. ครุภัณฑงานบานงานครัว รวม 197,900 บาท 
   5.1 คาจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญาแบบขอแข็ง  จํานวน 19,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือใชในราชการ

พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนครุภณัฑท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ โดยมรีายละเอียดคุณลักษณะดังน้ี 

- เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 
- เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา 
- ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี 
- พรอมใบมีด 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี  ผ 03-19 ลําดับท่ี  77  (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   5.2 คาจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญาแบบนั่งขับ  จํานวน 170,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบน่ังขับ จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชในราชการ 

พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแกนและสนามกีฬาอําเภอพระยืน เปนครุภัณฑท่ีม ี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 

- เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 15.5 แรงมา 
- รัศมีตัดหญาไดกวางไมนอยกวา 40 น้ิว 
- มีกลองหรือถุงเก็บหญา 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี  ผ 03-19 ลําดับท่ี  78  (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   5.3 คาจัดซ้ือตูทําน้ํารอน - น้ําเย็น จํานวน 8,900 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อตูทํานํ้ารอน - นํ้าเย็น จํานวน 1 ตู เพ่ือใชในราชการสนามกีฬา

อําเภอพระยืน ซึ่งเปนครุภณัฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ แต
หาซื้อไดตามราคาในทองถ่ิน รายละเอียดดังน้ี 

- วัสดุตัวตูผลติจากพลาสติก ABS คุณภาพสูง แข็งแรงทนทานไมลามไฟ 
- ถังเก็บนํ้ารอน และนํ้าเย็น ทําจากสแตนเลส 304 ไรรอยตอไมเปนสนิม 
- ความจุถังนํ้ารอน 1.1 ลิตร และถังนํ้าเย็น 3 ลิตร เพียงพอตอการใชงาน 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี  ผ 03-20 ลําดับท่ี  80  (สํานักการศึกษาฯ) 

   

  6. ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป รวม 100,000 บาท 
   6.1 คาจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนพูวัดพิทยาคม อําเภออุบลรัตน 

จังหวัดขอนแกน 
จํานวน 100,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องดนตรวีงโยธวาทิต โรงเรยีนพูวัดพิทยาคม  
อําเภออุบลรตัน จังหวัดขอนแกน เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนในสังกัด ซึ่งเปนครภุณัฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ 
แตหาซื้อไดตามราคาในทองถ่ิน ประกอบดวย 

1. ยูโฟเนียม  จํานวน 1 ตัว 
2. อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 1 ตัว 
3. เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 1 ตัว 
4. ทรัมเปต จํานวน 2 ตัว 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี  ผ 03-29 ลําดับท่ี  119  (สํานักการศึกษาฯ) 
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  7. ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส รวม 474,500 บาท 
   7.1 คาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 120,000 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2  
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 4 เครื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ใชในราชการสํานักการศึกษาฯ ซึ่งเปนครุภณัฑท่ีมีกําหนดไว
ในเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คณุลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 
1 หนวย  

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจาํแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดยีวกัน ขนาดไมนอยกวา 12 MB  

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือ
ดีกวา ดังน้ี  

1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา 
 ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลัก 
ในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  

3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช 
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB   

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมลู ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ 
  ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย  
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
- มีแปนพิมพและเมาส  
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว จํานวน 1 หนวย 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี  ผ 03-21 ลําดับท่ี  86  (สํานักการศึกษาฯ) 
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   7.2  คาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด        
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 204,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 12 เครื่อง  เพ่ือใชในราชการ เพ่ือใหบุคลากรใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งเปนครภุัณฑท่ีมี
กําหนดไวในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คณุลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)     
มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย   

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจาํแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB   

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB   
- มีหนวยจัดเก็บขอมลู ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB  

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย   
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  

Base -T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง   
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
- มีแปนพิมพและเมาส   
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว จํานวน 1 หนวย 

แยกตามสวนราชการดังน้ี 
1) สํานักการศึกษาฯ  จํานวน 2 เครื่อง  
2) โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย  จํานวน 5 เครื่อง 
3) โรงเรียนพูวัดพิทยาคม  จํานวน 5 เครื่อง 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี  ผ 03-21 ลําดับท่ี  88  (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   7.3 คาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน  

จํานวน 1 เครื่อง  เพ่ือใชในราชการสํานักการศึกษาฯ เพ่ือใหบุคลากรใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งเปนครภุัณฑท่ีมี
กําหนดไวในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คณุลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดย มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไมนอยกวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย   
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memoryรวม 
 ในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB   
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB   
    - มีหนวยจัดเก็บขอมลู ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจไุมนอย กวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย   
    - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรอืภายนอก   
 (External) จํานวน 1 หนวย  
    - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง   
    - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
    - มีแปนพิมพและเมาส   
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    - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 น้ิว ความละเอียด    
 แบบ FHD (1920x1080)   
    - สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี  ผ 03-21 ลําดับท่ี  87  (สํานักการศึกษาฯ) 

   7.4 คาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน  

2 เครื่อง เพ่ือใชในราชการสํานักการศึกษาฯ เพ่ือใหบุคลากรใชในการปฏิบัติงาน 
ใหมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งเปนครภุัณฑท่ีมีกําหนดไวใน
เกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)  จํานวน  
1 หนวย โดยมีคณุลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี 

1) ในกรณีท่ีมีหนวยความจาํแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics 
Processing Unit ไมนอยกวา 10 แกน หรือ 

2) ในกรณีท่ีมีหนวยความจาํแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ี
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมลู ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และม ี

ขนาดไมนอยกวา 12 น้ิว 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีชองเช่ือมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี  ผ 03-22 ลําดับท่ี  89  (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   7.5 คาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ   
(Ink Tank Printer)  

จํานวน 22,500 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถัง 
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เครื่อง เพ่ือใชในราชการสํานักการศึกษาฯ 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งเปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไวในเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
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- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลติ 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสาํหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที 

(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสสีําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที 

(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุไมนอยกวา 1,200 x 600 หรือ  

600 x 1,200 dpi 
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมตัิ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย  
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี  ผ 03-22 ลําดับท่ี  92  (สํานักการศึกษาฯ) 

   7.6 คาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา  

จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชในราชการสํานักการศึกษาฯ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งเปนครุภณัฑท่ีมีกําหนดไวใน 
เกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
   - เปนอุปกรณท่ีมคีวามสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax  
ภายในเครื่องเดียวกัน 
   - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพสาํหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอนาที (ppm)  
   - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได 
   - มีความละเอียดในการสแกนสงูสุดไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
   - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
   - สามารถถายสําเนาเอกสารได 
   - สามารถทําสําเนาไดสูงสดุไมนอยกวา 99 สําเนา 
   - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
   - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
   - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
   - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
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   - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี  ผ 03-22 ลําดับท่ี  91  (สํานักการศึกษาฯ) 

   7.7 คาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ส ี จํานวน 15,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน  

1 เครื่อง เพ่ือใชในราชการสํานักการศึกษาฯ เพ่ือใหการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งเปนครุภณัฑท่ีมีกําหนดไวในเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
   - เปนอุปกรณท่ีมคีวามสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายใน 
เครื่องเดียวกัน 
   - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 
(ppm) 
   - มีความเร็วในการพิมพสสีําหรบักระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm)  
   - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได 
   - มีความละเอียดในการสแกนสงูสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
   - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
   - สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 
   - สามารถทําสําเนาไดสูงสดุไมนอยกวา 99 สําเนา 
   - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
   - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
   - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย  
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได  
   - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
   - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี  ผ 03-23 ลําดับท่ี  93  (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   7.8 คาจัดซ้ือสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบท่ี 1 จํานวน 17,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบท่ี 1 

จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชในราชการสํานักการศึกษาฯ เพ่ือใหการปฏบัิติงานมี
ประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งเปนครุภณัฑท่ีมีกําหนดไวใน 
เกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี  
   - เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document 
Feeder) ไดไมนอยกวา 30 แผน 
   - สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมตั ิ
   - มีความละเอียดในการสแกนสงูสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi 
   - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 20 ppm 
   - สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 
   - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
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- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี  ผ 03-23 ลําดับท่ี  95  (สํานักการศึกษาฯ) 

   7.9 คาจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 25,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  จํานวน 10 เครื่อง  

เพ่ือใชในราชการสํานักการศึกษาฯ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึ่งเปนครภุัณฑท่ีมีกําหนดไวในเกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
   - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
   - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยวา 15 นาที 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งท่ี 2 ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี  ผ 03-23 ลําดับท่ี  84  (สํานักการศึกษาฯ) 

   

  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 6,936,000 บาท 
  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 6,936,000 บาท 
   1. คากอสรางโดมอเนกประสงค โรงเรียนบานหนองเสี้ยว อําเภอหนองสองหอง 

จังหวัดขอนแกน 
จํานวน 1,998,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางโดมอเนกประสงค โรงเรยีนบานหนองเสีย้ว  
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ประกอบดวย งานกอสรางอาคารโครงเหล็ก 
มุงหลังคาเหล็กรดี ขนาด 23x25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 2-17 ลําดับท่ี 38  (สํานักการศกึษาฯ) 

   

   2. คากอสรางถนน คสล. โรงเรียนซําสูงพิทยาคม อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน จํานวน 224,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. โรงเรียนซาํสูงพิทยาคม อําเภอซําสูง จังหวัด

ขอนแกน ประกอบดวย งานกอสรางถนน คสล. หนา 15 ซม. กวาง 5 เมตร  
ยาว 60 เมตร และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 2-15 ลําดับท่ี 34  (สํานักการศกึษาฯ) 

   

   3. คากอสรางระบบรดน้ําสนามฟุตบอล โรงเรียนซําสูงพิทยาคม อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 499,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางระบบรดนํ้าสนามฟุตบอล โรงเรียนซําสูงพิทยาคม อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแกน ประกอบดวย งานกอสรางระบบรดนํ้าสนามฟุตบอล ดวยสปริงเกอร
แบบ Biggun ติดตั้งปมนํ้า และถังอัดแรงดัน สําหรับสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน 
(สนามกวาง 68 เมตร ยาว 105 เมตร) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 2-16 ลําดับท่ี 37 (สํานักการศึกษาฯ) 
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   4. คากอสรางร้ัวอิฐบล็อก โรงเรียนซําสูงพิทยาคม อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน จํานวน 500,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วอิฐบล็อก โรงเรียนซาํสูงพิทยาคม อําเภอซําสูง จังหวัด

ขอนแกน ประกอบดวย งานกอสรางรั้วอิฐบล็อก ผนังอิฐบล็อกเรยีงสูง 9 กอน      
รั้วยาว 202.50 เมตร และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 2-15 ลําดับท่ี 33  (สํานักการศกึษาฯ) 

   

   5. คากอสรางลานอเนกประสงค โรงเรียนซําสูงพิทยาคม อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน 375,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางลานอเนกประสงค โรงเรยีนซําสูงพิทยาคม อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวย งานกอสรางลาน คสล. หนา 10 ซม. จุดท่ี 1 มีพ้ืนท่ี 
ไมนอยกวา  210 ตร.ม. จุดท่ี 2 มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 570 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 2-15 ลําดับท่ี 35  (สํานักการศกึษาฯ) 

   

   6. คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม  
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 300,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน  ประกอบดวย งานกอสรางถนน คสล. ชวงท่ี 1     
ขนาดกวาง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไมนอยกวา 50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไมนอยกวา 250 ตร.ม. ชวงท่ี 2 ขนาดกวาง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไมนอยกวา 
50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 250 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 2-14 ลําดับท่ี 29  (สํานักการศกึษาฯ) 

   

   7. คาปรับปรุงและตอเติมโรงอาหาร โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 500,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงและตอเตมิโรงอาหาร โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม  
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ประกอบดวย งานตอเตมิอาคารโครงเหล็ก มุงหลังคา
เหล็กรดี ขนาด 7 x 24.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 2-15 ลําดับท่ี 32  (สํานักการศกึษาฯ) 

   

   8. คากอสรางร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมหนองเขียด อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 400,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วคอนกรตีเสริมเหล็ก โรงเรียนมัธยมหนองเขียด  
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ประกอบดวย งานกอสรางรั้ว คสล. ผนังคอนกรีต
บลอก สูง 2 เมตร ยาว 108 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 2-14 ลําดับท่ี 31  (สํานักการศกึษาฯ) 
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   9. คาปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนหนองโนประชาสรรค อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน จํานวน 500,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรยีนหนองโนประชาสรรค  

อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ประกอบดวย งานเกรดปรบัหนาดนิ ลงดินถม  
และปลูกหญาพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,440 ตร.ม. พรอมงานเสาตาขาย เสาไฟฟา
คอนกรีตอัดแรง จํานวน 8 ตัน พรอมตาขาย รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 2-14 ลําดับท่ี 30  (สํานักการศกึษาฯ) 

   

   10. คากอสรางหองน้ํานักเรียนชายหญิง โรงเรียนหนองโนประชาสรรค  
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 500,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางหองนํ้านักเรียนชายหญิงโรงเรียนหนองโนประชาสรรค 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ประกอบดวย งานกอสรางหองนํ้านักเรียน 
โครงสรางคอนกรีตเสรมิเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กรดี ขนาดกวาง  
3.3 เมตร ยาว 5 เมตร จํานวน 2 หลัง หองนํ้าชาย ประกอบดวย หองนํ้า จํานวน 
4 หอง ชองปสสาวะ จํานวน 7 ชอง หองนํ้าหญิง ประกอบดวย หองนํ้า จํานวน  
4 หอง รวม 2 หลัง พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 37 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 2-12 ลําดับท่ี 26  (สํานักการศกึษาฯ) 

   

   11. คากอสรางหองน้ํานักเรียนชายหญิงโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย   
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 500,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางหองนํ้านักเรียนชายหญิงโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย  
อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ประกอบดวย งานกอสรางหองนํ้านักเรียน 
โครงสรางคอนกรีตเสรมิเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กรดี ขนาดกวาง 
3.3 เมตร ยาว 5 เมตร จํานวน 2 หลัง หองนํ้าชาย ประกอบดวย หองนํ้า จํานวน 
4 หอง ชองปสสาวะ จํานวน 7 ชอง หองนํ้าหญิง ประกอบดวย หองนํ้า จํานวน 
4 หอง รวม 2 หลัง พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 37 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  หนาท่ี 2-13 ลําดับท่ี 27  (สํานักการศกึษาฯ) 

   

   12. คากอสรางอัฒจันทรโครงเหล็ก โรงเรียนเปรมติณสูลานนท อําเภอน้ําพอง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 140,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางอัฒจันทรโครงเหล็ก โรงเรียนเปรมติณสูลานนท อําเภอนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแกน ประกอบดวย งานติดตั้งอัฒจันทรโครงเหล็ก ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 
3 เมตร จํานวน 4 ชุด  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 2-13 ลําดับท่ี 28  (สํานักการศกึษาฯ) 

   

   13. คาปรับปรุงสนามฟุตบอลภายในโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตําบลลอมคอม อําเภอพล 
จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน 500,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงสนามฟุตบอลภายในโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตําบล 
ลอมคอม อําเภอพล จงัหวัดขอนแกน ประกอบดวย งานถมดินยกระดับสนาม ขนาด
พ้ืนท่ี 7,696 ตร.ม. สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินถม 2,308 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยบด
เรียบ และวางทอระบายนํ้า PVC ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 น้ิว เจาะรูโดยรอบ 
จํานวน 222 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 2-16 ลําดับท่ี 37  (สํานักการศกึษาฯ) 
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 200,000 บาท 
 งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท 
  คาใชสอย รวม 200,000 บาท 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ    
   1. คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแกน จํานวน 200,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแกน เชน 

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ  ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน  
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจดังานการ
จัดการแขงขันกีฬา 
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน หนาท่ี 220 ลําดบัท่ี 80 (สํานักการศึกษาฯ) 

      

        
งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม 152,153,400 บาท 
 งบดําเนินงาน รวม 145,953,400 บาท 
  คาใชสอย รวม 145,953,400 บาท 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ    
   1. คาใชจายโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของครู เพ่ือสงเสริมการอาน

คลอง เขียนคลอง ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
จํานวน 400,000 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนรูของครู เพ่ือสงเสริม
การอานคลองเขียนคลอง ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดองคการบรหิารสวนจังหวัด
ขอนแกน  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร   
คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  ตามรายละเอียดโครงการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 2-6 ลําดับท่ี 12 (สํานักการศึกษาฯ) 

     

   2. คาใชจายโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 350,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษา 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาเชาท่ีพัก  
คาเอกสาร คาวัสดุ คาเบ้ียเลี้ยง ฯลฯ  ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ 
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  หนาท่ี 165 ลําดับท่ี 1  (สํานักการศึกษาฯ) 
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   3. คาใชจายโครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  จํานวน 200,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนของ โรงเรียน 

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ดานสิทธิเด็กคุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค พฤติกรรมเบ่ียงเบน การปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพตดิ การแนะแนวนักเรียนดอยโอกาสและเครือขายแกนนํา เชน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน หนาท่ี 169 ลําดบัท่ี 9 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   4. คาใชจายโครงการสงเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด จํานวน 200,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

เชน คาอาหาร คาอาหารวาง และ เครื่องดื่ม คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุ 
อุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  ตามรายละเอียดโครงการองคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน  
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน หนาท่ี 169 ลําดบัท่ี 10  (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   5. คาใชจายโครงการคาย STEM ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 870,900 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการคาย STEM ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชา 
ท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียด
โครงการขององคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  หนาท่ี 224 ลําดับท่ี 90  (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   6. คาใชจายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน 150,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษสําหรบัเด็กพิเศษ 
เรียนรวมของสถานศึกษาในจังหวัดขอนแกน รวมท้ังการพัฒนาเด็กพิเศษในการ 
สงตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาท่ีพัก 
คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  หนาท่ี 221 ลําดับท่ี 83  (สํานักการศึกษาฯ) 
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   7. คาใชจายโครงการเพ่ิมทักษะดานวิชาชีพระยะสัน้ สําหรับโรงเรียนในสังกัด 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 150,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการเพ่ิมทักษะดานวิชาชีพระยะสั้น สาํหรับโรงเรียน 
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  
ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  หนาท่ี 225 ลําดับท่ี 92  (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   8. คาใชจายในการสงเสริมการศึกษา จํานวน 300,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการศึกษาท้ังในและนอกระบบ เชน คาอาหาร 

อาหารวางและเครื่องดืม่ คาเชาท่ีพัก คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
   - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ 
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
   - เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ  
พ.ศ. 2560  
   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน หนาท่ี 171 ลําดับท่ี 16  (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   9. คาใชจายโครงการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 300,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ             
ในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากรฯลฯ 
รายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557  
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 211 ลําดับท่ี 66  (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   10. คาใชจายโครงการสนับสนนุคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 143,032,500 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 

ไดแก คาอาหารกลางวัน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
คาจางเหมาบริการ คาปจจัยพ้ืนฐาน คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร คาใชจาย 
ในการจัดซื้อหนังสือหองสมุดโรงเรียน คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของ
โรงเรียน คาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาและคาใชจายอ่ืนๆ ตามภาระ 
หนาท่ีและอํานาจของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
จํานวน 20 แหง แบงจายตามไตรมาส  
   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  หนาท่ี 173 ลําดับท่ี 21 (สํานักการศึกษาฯ)   
แยกรายละเอียดตามโรงเรียน ดังน้ี 
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  10.1 โรงเรียนบานหนองเสี้ยว รวม 5,454,740 บาท 

   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 57,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการ 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลกูจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางท่ัวไปของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตอง 
รีบดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 607,340 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอน คนงาน/
แมบาน/ยามผูชวยผูดูแลเด็ก ครูชาวตางประเทศ หรือครูท่ีมคีวามชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว 

   

   (3) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรยีนบานหนองเสีย้ว    

   (4) คาท่ีนอนนักเรียนอนบุาล จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาท่ีนอนนักเรียนระดบัอนุบาลของโรงเรยีนบานหนองเสี้ยว    

   (5) คารถรับ-สงนักเรียน จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคารถรับ-สงนักเรียน โรงเรียนบานหนองเสี้ยว    

   (6) คาอาหารกลางวัน จํานวน 1,675,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันของนักเรียนระดับอนุบาลและระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว 

   

   (7) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber 
Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว 

   

   (8) คาใชจายในการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน 
บานหนองเสี้ยว 

   

   (9) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษาของ
โรงเรียนบานหนองเสี้ยว 

   

    (10) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานหนองเสี้ยว 

   

   (11) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียน สําหรบัเปนฐาน 
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว 

   

   (12) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการ 
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจดัการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ 
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนบานหนองเสีย้ว  

   

   (13) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 707,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว    

   (14) คาหนังสือเรียน จํานวน 219,700 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว      

   (15) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 126,900 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว     
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   (16) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 135,900 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรยีนของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว      

   (17) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 178,700 บาท 

    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรยีนบานหนองเสีย้ว     

   (18) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 108,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาปจจยัพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนบานหนองเสี้ยว     

   (19) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 36,600 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 
บานหนองเสี้ยว 

   

   (20) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนบานหนองเสี้ยว 
   

      
  10.2  โรงเรียนบานบะแค รวม 5,558,320 บาท 
   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ท่ัวไปของโรงเรียนบานบะแค ในกรณีท่ีมีงานเรงดวน ตองรีบดาํเนินการใหเสร็จทัน
ตามกําหนด 

   

   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 2,376,120 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอน คนงาน/

แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครชูาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนบานบะแค 

   

   (3) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการ โรงเรียนบานบะแค    
   (4) คาท่ีนอนนักเรียนอนบุาล จํานวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาท่ีนอนนักเรียนระดบัอนุบาลของโรงเรยีนบานบะแค    
   (5) คารถรับ-สงนักเรียน จํานวน 300,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคารถรับ – สงนักเรียน ของโรงเรียนบานบะแค    
   (6) คาอาหารกลางวัน จํานวน 936,600 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันของนักเรียนระดับอนุบาลและระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนบานบะแค 
   

   (7) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital  

Subcriber Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi  
ของโรงเรียนบานบะแค 

   

   (8) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 
     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรบัปรุงหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนบานบะแค    
   (9) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษาของ

โรงเรียนบานบะแค 
   

   (10) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนบานบะแค 
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   (11) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียนสาํหรับเปนฐานใน

การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนบานบะแค 
   

   (12) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน ในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนบานบะแค 

   

   (13) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 398,600 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนบานบะแค    
   (14) คาหนังสือเรียน จํานวน 134,500 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนบานบะแค    
   (15) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 73,700 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของของโรงเรียนบานบะแค    
   (16) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 77,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนบานบะแค    
   (17) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 100,800 บาท 
   เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของโรงเรียนบานบะแค    
   (18) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 67,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสาํหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนบานบะแค    
   (19) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 22,200 บาท 
     เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน

บานบะแค 
   

   (20) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 
     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนบานบะแค 
   

       
  10.3  โรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) รวม 4,880,600 บาท 

   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 45,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไปของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 469,200 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอน คนงาน/
แมบาน/ยาม  ผูชวยผูดูแลเด็ก ครชูาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญ  ในการ
สอนภาษาตางประเทศ ของโรงเรยีนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) 

   

   (3) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรยีนบานคูขาด  
(สถิตยอุปถัมภ) 

   

   (4) คาท่ีนอนนักเรียนอนบุาล จํานวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาท่ีนอนนักเรียนระดบัอนุบาลของโรงเรยีนบานคูขาด  
(สถิตยอุปถัมภ) 

   

   (5) คารถรับ-สงนักเรียน จํานวน 350,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคารถรับ-สงนักเรียนของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ)    
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   (6) คาอาหารกลางวัน จํานวน 1,335,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันของนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี3ของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ)  

   

   (7) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital  
Subcriber Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi   
ของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) 

   

   (8) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน 
บานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) 

   

   (9) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดของโรงเรียน 
บานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) 

   

   (10) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) 

   

   (11) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียน สําหรับเปนฐานใน
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) 

   

   (12) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจดัการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ 
พัฒนาทองถ่ิน(SBMLD)ของโรงเรยีนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ)  

   

   (13) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 815,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนบานคูขาด   
(สถิตยอุปถัมภ)  

   

   (14) คาหนังสือเรียน จํานวน 214,200 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ)      

   (15) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 110,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ)     

   (16) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 119,300 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของ โรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ)     

   (17) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 181,300 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของโรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ)     

   (18) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 152,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสาํหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนบานคูขาด 
(สถิตยอุปถัมภ) 

   

   (19) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 36,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน
บานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) 

   

   (20) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนบานคูขาด (สถิตยอุปถัมภ) 
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  10.4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รวม 26,653,800 บาท 

   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 195,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไปของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบดาํเนินการให
เสร็จทันตามกําหนด 

   

   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,444,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอนคนงาน/
แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครชูาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศ ของโรงเรยีนเมืองพลพิทยาคม 

   

   (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนในสังกัด จํานวน 1,200,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ - สงนักเรียนใหกับนักเรยีนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

   

   (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรยีนเมืองพลพิทยาคม    

   (5) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber 
Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนเมอืงพลพิทยาคม 

   

   (6) คาใชจายในการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนเมืองพล
พิทยาคม 

   

   (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษาของ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

   

   (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

   

   (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียน สําหรับเปนฐาน 
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

   

   (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการ 
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการ 
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

   

   (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 11,776,200 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม     

   (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 3,543,100 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม     

   (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 1,419,300 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม     

   (14) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 1,539,300 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม     

   (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 2,952,700 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม     
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   (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 1,545,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรยีนยากจนของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม     

   (17) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 36,600 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 
เมืองพลพิทยาคม 

   

   (18) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 
     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบของ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
   

       
  10.5 โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา รวม 4,943,000 บาท 

   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 45,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางท่ัวไปของโรงเรียนแทนศลิาทิพยศึกษา ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบดําเนินการ
ใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 722,400 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอน คนงาน/
แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครชูาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศ ของโรงเรยีนแทนศิลาทิพยศึกษา 

   

   (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนในสังกัด จํานวน 900,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันและรถรับ - สงนักเรียนใหกับนักเรยีนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ของโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา  

   

   (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการโรงเรียนแทนศลิาทิพยศึกษา    

   (5) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber Line 
: ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา 

   

   (6) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน 
แทนศิลาทิพยศึกษา 

   

   (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจายคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา 

   

   (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา 

   

   (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียนสาํหรับเปนฐาน 
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนแทนศลิาทิพยศึกษา 

   

   (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน 
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 
ในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนแทนศลิาทิพยศึกษา  
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   (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,195,900 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนแทนศลิาทิพยศึกษา     

   (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 347,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา     

   (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 124,400 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของโรงเรียนแทนศลิาทิพยศึกษา     

   (14) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 151,300 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา     

   (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 258,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของโรงเรียนแทนศลิาทิพยศึกษา    

   (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 159,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรยีนยากจนของโรงเรียนแทนศิลาทิพย
ศึกษา 

   

   (17) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 36,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน
แทนศิลาทิพยศึกษา 

   

   (18) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนแทนศลิาทิพยศึกษา 

   

       

  10.6 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม รวม 5,255,800 บาท 

   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 48,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไปของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรบีดําเนินการให
เสร็จทันตามกําหนด 

   

   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 288,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอน คนงาน/
แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครชูาวตางประเทศ หรือครู ท่ีมีความชํานาญ ในการ
สอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสรมิ 

   

   (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนในสังกัด จํานวน 1,000,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันและรถรับ - สงนักเรียน ใหกับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสรมิ 

   

   (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรยีนศรีเสมาวิทยาเสรมิ    

   (5) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber 
Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนศรเีสมาวิทยาเสริม 

   

   (6) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน 
ศรีเสมาวิทยาเสรมิ 

   

   (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจายคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนศรเีสมาวิทยาเสรมิ 
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   (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 

   

   (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียน สําหรับ 
เปนฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนศรเีสมาวิทยาเสรมิ 

   

   (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน ในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนศรเีสมาวิทยาเสริม  

   

   (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,565,900 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม     

   (12)คาหนังสือเรียน จํานวน 427,300 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนศรเีสมาวิทยาเสริม     

   (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 164,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสรมิ     

   (14) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 187,900 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนศรเีสมาวิทยาเสรมิ     

   (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 342,900 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสรมิ     

   (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 192,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรยีนยากจนของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสรมิ     

   (17) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 36,600 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของโรงเรียนศรเีสมาวิทยาเสรมิ 

   

   (18) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 

   

       
  10.7 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา รวม 6,041,800 บาท 

   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 24,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางท่ัวไปของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบดําเนินการ 
ใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 903,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอน คนงาน/
แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครชูาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 

   

   (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนในสังกัด จํานวน 1,000,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ – สงนักเรียน ใหกับนักเรยีนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  

   

   (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรยีนพิศาลปุณณวิทยา    



        ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานการศึกษา 

157 

   (5) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber Line 
: ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi  ของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 

   

   (6) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน 
พิศาลปุณณวิทยา 

   

   (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจายคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียน
พิศาลปุณณวิทยา 

   

   (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 

   

   (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียน สําหรับเปนฐานใน
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 

   

   (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน 
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 
ในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  

   

   (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,660,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา     

   (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 448,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา     

   (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 169,900 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา    

   (14) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 200,100 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา     

   (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 354,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา     

   (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 243,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสาํหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียน 
พิศาลปุณณวิทยา  

   

   (17) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 36,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน
พิศาลปุณณวิทยา 

   

   (18) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 
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  10.8 โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย รวม 3,902,900 บาท 

   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 45,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไป ของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบ
ดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 469,200 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอน คนงาน/ 
แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครชูาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญในการ 
สอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย 

   

   (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนในสังกัด จํานวน 800,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ - สงนักเรียน ใหกับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย  

   

   (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย    

   (5) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber Line 
 : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi  ของโรงเรียนพระธาตุขามแกน
พิทยาลัย 

   

   (6) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา ของโรงเรียนพระธาตุ
ขามแกนพิทยาลัย 

   

   (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา    
ของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย 

   

   (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลยั 

   

   (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียน สําหรับเปนฐาน 
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลยั 

   

   (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน  
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน    
ในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย  

   

   (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 814,700 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนพระธาตขุามแกน
พิทยาลัย  

   

   (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 251,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย     

   (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 82,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย    

   (14) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 110,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย    
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   (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 172,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย    

   (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 132,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสาํหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียน 
พระธาตุขามแกนพิทยาลัย 

   

   (17) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 22,200 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน
พระธาตุขามแกนพิทยาลัย 

   

   (18) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลยั 

   

      

  10.9 โรงเรียนซําสูงพิทยาคม รวม 6,700,400 บาท 

   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ท่ัวไปของโรงเรียนซาํสูงพิทยาคม ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบดําเนินการใหเสร็จ
ทันตามกําหนด 

   

   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 541,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอน คนงาน/
แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครชูาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม 

   

   (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนในสังกัด จํานวน 1,000,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ – สงนักเรียนใหกับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม  

   

   (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการโรงเรียนซําสูงพิทยาคม    

   (5) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber Line 
 : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม 

   

   (6) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน 
ซําสูงพิทยาคม 

   

   (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจายคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม 

   

   (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการ 
จัดการศึกษาของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม 

   

   (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียนสาํหรับเปนฐาน 
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม 
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   (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD)  ของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม 

   

   (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 2,071,900 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม     

   (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 650,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม     

   (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 249,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม     

   (14) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 286,300 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม     

   (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 519,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม     

   (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 312,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสาํหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม    

   (17) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 36,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของโรงเรียนซําสูงพิทยาคม 

   

   (18) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนซําสูงพิทยาคม 

   

       

  10.10 โรงเรียนพูวัดพิทยาคม รวม 4,180,100 บาท 

   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ท่ัวไปของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม ในกรณีท่ีมีงานเรงดวน ตองรีบดําเนินการใหเสร็จ
ทันตามกําหนด 

   

   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 180,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอน คนงาน/
แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครชูาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม 

   

   (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนในสังกัด จํานวน 800,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันและรถรับ – สงนักเรียน ใหกับนักเรยีนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม  

   

   (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรยีนพูวัดพิทยาคม    

   (5) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber 
Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม 
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   (6) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาของ 
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 

   

   (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษาของ
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 

   

   (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม 

   

   (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียน สําหรับเปนฐานใน
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม 

   

   (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน ในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม  

   

   (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,122,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม    

   (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 347,200 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม     

   (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 119,100 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม     

   (14) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 149,500 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรยีนของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม     

   (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 247,500 บาท 

     เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรยีนพูวัดพิทยาคม     

   (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 135,000 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรยีนยากจนของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม    

   (17) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 36,600 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 
พูวัดพิทยาคม 

   

   (18) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 

   

       

  10.11 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค รวม 6,148,900 บาท 

   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 48,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางท่ัวไปของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบ
ดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 
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   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 903,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอน คนงาน/
แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครชูาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค 

   

   (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนในสังกัด จํานวน 900,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ – สงนักเรียน ใหกับนักเรยีนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค  

   

   (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรยีนหนองโนประชาสรรค    

   (5) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ตระบบ Asymmetric Digital Subcriber Line 
: ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค 

   

   (6) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนหนองโน
ประชาสรรค 

   

   (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษาของ
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค 

   

   (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค 

   

   (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียน สําหรับ 
เปนฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค 

   

   (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน       
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 
ในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค  

   

   (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,732,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค     

   (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 507,500 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค     

   (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 181,400 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค     

   (14) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 223,400 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค     

   (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 377,400 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของโรงเรียนหนองโนประชาสรรค     

   (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 237,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสาํหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนหนองโน 
ประชาสรรค 

   

   (17) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 36,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน
หนองโนประชาสรรค 
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   (18) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค 

   

       

  10.12 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ รวม 3,189,900 บาท 

   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 48,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไปของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ในกรณีท่ีมีงานเรงดวน ตองรบีดําเนินการ 
ใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 361,200 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอน คนงาน/
แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครชูาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ 

   

   (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนในสังกัด จํานวน 800,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ – สงนักเรียนใหกับนักเรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ  

   

   (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

       เพ่ือจายคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรยีนโคกสูงประชาสรรพ    

   (5) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber Line 
: ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ 

   

   (6) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนโคกสูง
ประชาสรรพ 

   

   (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา 
ของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ 

   

   (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ 

   

   (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียน สําหรับ 
เปนฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ 

   

   (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรค  

   

   (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 512,400 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ     

   (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 149,200 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ     

   (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 54,400 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ     
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   (14) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 64,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ     

   (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 113,100 บาท 

    เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรยีนโคกสูงประชาสรรพ    

   (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 63,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาปจจยัพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนโคกสูง 
ประชาสรรพ  

   

   (17) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 22,200 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 
โคกสูงประชาสรรพ 

   

   (18) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ 

   

       

  10.13 โรงเรียนโนนหันวิทยายน รวม 8,734,400 บาท 

   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 96,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไปของโรงเรียนโนนหันวิทยายน ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบดาํเนินการใหเสร็จ
ทันตามกําหนด 

   

   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 180,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอน คนงาน/
แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครชูาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนโนนหันวิทยายน 

   

   (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนในสังกัด จํานวน 1,200,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ – สงนักเรียนใหกับนักเรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  

   

   (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการโรงเรียนโนนหันวิทยายน    

   (5) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber Line 
: ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi  ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน 

   

   (6) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา ของโรงเรียนโนนหัน
วิทยายน 

   

   (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษาของ
โรงเรียนโนนหันวิทยายน 

   

   (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนโนนหันวิทยายน 

   

   (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียน สําหรับเปนฐานใน
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนโนนหันวิทยายน 
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   (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 
ในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน  

   

   (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 3,177,500 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน    

   (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 977,900 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนโนนหันวิทยายน     

   (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 382,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของโรงเรียนโนนหันวิทยายน    

   (14) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 428,300 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนโนนหันวิทยายน     

   (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 796,900 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของโรงเรียนโนนหันวิทยายน     

   (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 456,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสาํหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนโนนหันวิทยายน    

   (17) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 36,600 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน 

   

   (18) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนโนนหันวิทยายน 

   

       

  10.14 โรงเรียนสีชมพูศึกษา รวม 16,628,740 บาท 

   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 159,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไปของโรงเรียนสีชมพูศึกษา ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบดําเนินการใหเสร็จทัน
ตามกําหนด 

   

   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,179,240 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอน คนงาน/
แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครชูาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนสีชมพูศึกษา 

   

   (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนในสังกัด จํานวน 1,200,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ – สงนักเรียนใหกับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนสีชมพูศึกษา 

   

   (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรยีนสีชมพูศึกษา    

   (5) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital  Subcriber 
Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi  ของโรงเรียนสชีมพูศึกษา 

   

   (6) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรบัปรุงหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนสีชมพูศึกษา    
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   (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษาของ
โรงเรียนสีชมพูศึกษา 

   

   (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสีชมพูศึกษา 

   

   (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียน สําหรับ 
เปนฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนสีชมพูศึกษา 

   

   (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนสีชมพูศึกษา 

   

   (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 6,657,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนสีชมพูศึกษา    

   (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 2,060,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนสีชมพูศึกษา    

   (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 802,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของโรงเรียนสีชมพูศึกษา     

   (14) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 898,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนสีชมพูศึกษา     

   (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 1,669,900 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของโรงเรียนสีชมพูศึกษา     

   (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 963,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสาํหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนสีชมพูศึกษา     

   (17) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 36,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของโรงเรียนสีชมพูศึกษา 

   

   (18) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนสีชมพูศึกษา 

   

      

  10.15 โรงเรียนมธัยมหนองเขียด รวม 5,221,200 บาท 

   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 45,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ท่ัวไปของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด ในกรณีท่ีมีงานเรงดวน ตองรีบดําเนินการให
เสร็จทันตามกําหนด 

   

   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 722,400 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอน คนงาน/
แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครชูาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
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   (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนในสังกัด จํานวน 900,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ – สงนักเรียน ใหกับนักเรยีนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด  

   

   (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรยีนมัธยมหนองเขียด    

   (5) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber Line 
: ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi  ของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 

   

   (6) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยม
หนองเขียด 

   

   (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษาของ
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 

   

   (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 

   

   (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียน สําหรับ 
เปนฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 

   

   (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการ 
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 

   

   (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,354,500 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด     

   (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 382,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด     

   (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 141,400 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด    

   (14) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 166,300 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด    

   (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 294,200 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด     

   (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 177,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสาํหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนมัธยม 
หนองเขียด 

   

   (17) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 36,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน
มัธยมหนองเขียด 

   

   (18) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
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  10.16 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร รวม 6,941,400 บาท 

   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 45,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไปของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบดาํเนินการให
เสร็จทันตามกําหนด 

   

   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 469,200 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอน คนงาน/
แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครชูาวตางประเทศ หรือครู ท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

   

   (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนในสังกัด จํานวน 1,000,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ - สงนักเรียน ใหกับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร  

   

   (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรยีนพระยืนวิทยาคาร    

   (5) คาน้ําประปา จํานวน 300,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคานํ้าประปาท่ีใชในกิจการโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร    

   (6) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber Line 
: ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi  ของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

   

   (7) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา ของโรงเรียนพระยืน
วิทยาคาร 

   

   (8) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษาของ
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

   

   (9) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

   

   (10) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียนสาํหรับเปนฐาน 
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

   

   (11) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการ 
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

   

   (12) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 2,128,300 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร    

   (13) คาหนังสือเรียน จํานวน 644,100 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร     

   (14) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 240,200 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร     

   (15) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 282,300 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร    
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   (16) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 499,900 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร     

   (17) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 294,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรยีนยากจนของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร     

   (18) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 36,600 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 
พระยืนวิทยาคาร 

   

   (19) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 

   

       

  10.17  โรงเรียนเปรมติณสูลานนท รวม 4,740,500 บาท 

   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 45,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไป ของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท ในกรณีท่ีมีงานเรงดวน ตองรบีดําเนินการให
เสร็จทันตามกําหนด 

   

   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 469,200 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอน คนงาน/
แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครชูาวตางประเทศ หรือครู ท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท 

   

   (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนในสังกัด จํานวน 900,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ – สงนักเรียน ใหกับนักเรยีนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ของโรงเรียนเปรมตณิสลูานนท 

   

   (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการ โรงเรียนเปรมตณิสูลานนท    

   (5) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital  Subcriber Line 
: ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนเปรมตณิสลูานนท 

   

   (6) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน 
เปรมติณสูลานนท 

   

   (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษาของ
โรงเรียนเปรมตณิสลูานนท 

   

   (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเปรมตณิสลูานนท 

   

   (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียน สําหรับเปนฐาน 
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนเปรมตณิสลูานนท 
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   (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 
ในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท 

   

   (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,239,100 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท    

   (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 347,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนเปรมตณิสลูานนท     

   (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 130,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท     

   (14) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 150,700 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเปรมตณิสูลานนท     

   (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 270,500 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท     

   (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 150,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสาํหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนเปรมตณิสลูานนท    

   (17) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 36,600 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน
เปรมติณสูลานนท 

   

   (18) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนเปรมตณิสลูานนท 

   

      

  10.18 โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค รวม 8,323,900 บาท 

   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 54,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ท่ัวไปของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบดาํเนินการใหเสร็จ
ทันตามกําหนด 

   

   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,372,200 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอน คนงาน/
แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครชูาวตางประเทศ หรือครู ท่ีมีความชํานาญ  
ในการสอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค 

   

   (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนในสังกัด จํานวน 1,100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ - สงนักเรียน ใหกับนักเรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค 

   

   (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการ โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค    

   (5) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber Line 
 : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค 

   

   (6) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน 
นาง้ิววิทยาสรรค 
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   (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษาของ
โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค 

   

   (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค 

   

   (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียน สําหรับเปนฐาน 
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค 

   

   (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการ 
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค 

   

   (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 2,412,400 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค    

   (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 760,500 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค    

   (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 290,700 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค     

   (14) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 333,700 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค     

   (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 605,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค     

   (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 357,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสาํหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค     

   (17) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 36,600 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 
นาง้ิววิทยาสรรค 

   

   (18) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค 

   

       
  10.19 โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย รวม 4,789,700 บาท 

   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน
จางท่ัวไปของโรงเรียนซบัสมบูรณพิทยาลัย ในกรณีท่ีมีงานเรงดวนตองรีบดําเนินการ
ใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,119,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอน คนงาน/
แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครชูาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย 
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   (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนในสังกัด จํานวน 800,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ - สงนักเรียน ใหกับนักเรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย 

   

   (4) คากระแสไฟฟาh จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการของโรงเรยีนซับสมบูรณพิทยาลัย    

   (5) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital  Subcriber Line 
: ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย 

   

   (6) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน 
ซับสมบูรณพิทยาลัย 

   

   (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา 
ของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย 

   

   (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย 

   

   (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียน สําหรับ 
เปนฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย 

   

   (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการ 
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย  

   

   (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 945,700 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย    

   (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 297,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย     

   (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 100,100 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลยั     

   (14) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 129,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลยั     

   (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 208,100 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย    

   (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 126,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสาํหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียนซบัสมบูรณ
พิทยาลัย 

   

   (17) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 22,200 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน 
ซับสมบูรณพิทยาลัย 

   

   (18) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลยั 
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  10.20  โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม รวม 4,742,400 บาท 

   (1) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ท่ัวไปของโรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม ในกรณีท่ีมีงานเรงดวน ตองรบีดําเนินการ 
ใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

   (2) คาจางเหมาบริการ จํานวน 722,400 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ครูชวยสอน ครสูนับสนุนการสอน คนงาน/
แมบาน/ยาม ผูชวยผูดูแลเด็ก ครชูาวตางประเทศ หรือครูท่ีมีความชํานาญในการ
สอนภาษาตางประเทศของโรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 

   

   (3) คาใชจายโครงการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนในสังกัด จํานวน 900,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน และรถรับ – สงนักเรียนใหกับนักเรียนระดับ  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ของโรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 

   

   (4) คากระแสไฟฟา จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในกิจการโรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม    

   (5) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subcriber Line 
: ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi  ของโรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 

   

   (6) คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน 
โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 

   

   (7) คาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษา 
ของโรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 

   

   (8) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรยีนท่ีใชในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 

   

   (9) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรยีนรูของโรงเรียน สําหรับเปนฐาน 
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 

   

   (10) คาใชจายโครงการบริหารจัดการโดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการ 
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบรหิารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน  
ในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ของโรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 

   

   (11) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 1,092,300 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัการเรียนการสอน (รายหัว) ของโรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม    

   (12) คาหนังสือเรียน จํานวน 331,500 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของโรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม     

   (13) คาอุปกรณการเรียน จํานวน 116,100 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรยีนของของโรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม    

   (14) คาเคร่ืองแบบนักเรียน จํานวน 142,800 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม     

   (15) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 241,300 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนของโรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม    
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   (16) คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 132,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาปจจัยพ้ืนฐานสาํหรับนักเรียนยากจนของโรงเรียน 
โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 

   

   (17) คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 22,200 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ของโรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 

   

   (18) คาใชจายในการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท 

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการซอมแซมอาคารเรยีนและอาคารประกอบของ
โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 

   

       

งบเงินอุดหนุน รวม 6,200,000 บาท 

 เงินอุดหนุน รวม 6,200,000 บาท 

 เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม 6,200,000 บาท 

  1) อุดหนุนสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1  จํานวน 1,000,000 บาท 

   โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรยีนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ 
(สํานักการศึกษาฯ)  

   

  2) อุดหนุนสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2  จํานวน 1,000,000 บาท 

   โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรยีนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ 
(สํานักการศึกษาฯ)  

   

  3) อุดหนุนสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 จํานวน 1,000,000 บาท 

   โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรยีนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ 
(สํานักการศึกษาฯ)  

   

  4) อุดหนุนสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4 จํานวน 1,000,000 บาท 

   โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรยีนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ 
(สํานักการศึกษาฯ)  

   

  5) อุดหนุนสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จํานวน 1,000,000 บาท 

   โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรยีนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ 
(สํานักการศึกษาฯ)  

   

  6) อุดหนุนสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน จํานวน 1,000,000 บาท 

   โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรยีนดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ 
(สํานักการศึกษาฯ)  

   

  7) อุดหนุนสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3  จํานวน 200,000 บาท 

   โครงการสรางสนามเด็กเลนสําหรบัเด็ก โรงเรียนบานหวยแคน อําเภอโนนศิลา  
จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2565 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

 

 



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน        175           

แผนงานสาธารณสุข 

  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น  32,072,700 บาท  จายจากรายไดจัดเกบ็เอง 

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป แยกเปน 

 
แผนงานสาธารณสุข รวม 32,072,700 บาท 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 7,127,700 บาท 

 
งบบุคลากร รวม 6,479,200 บาท 

  
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 6,479,200 บาท 

  
เงินเดือนขาราชการ จํานวน 6,050,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการ รวมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนในกรณ ี

ท่ีมีการเลื่อนข้ันเปนกรณีพิเศษ หรือกรณีท่ีมีการโอนยาย (กองสาธารณสุข)  
   

    เงินเพ่ิมตางๆ ของขาราชการ จํานวน 67,200 บาท 

  

 เพ่ือจายใหแกขาราชการท่ีไดรบัเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตาํแหนง ท่ีไดรบัเงินคาตอบแทนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนงท่ีไดรับอยูเดมิ คาตอบแทนเปนรายเดือนของขาราชการ ซึ่งไมมสีิทธิ 
ไดรับเงินประจาํตําแหนงตามกฎหมาย  แตไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายเดือน 
และเงินเพ่ิมตางๆ ของขาราชการ ท่ีมีสิทธิไดรับตามท่ีกฎหมายและระเบียบ 
กําหนดไว  (กองสาธารณสขุ)      

   

  เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนเงินประจําตาํแหนง ใหแก ผูอํานวยการกองและขาราชการท่ีมีสิทธิ 

ไดรับ ตามท่ีมรีะเบียบและกฎหมายกําหนดไว (กองสาธารณสุข) 
   

  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 200,000 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง 

ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ และผูเช่ียวชาญ (กองสาธารณสุข) 
   

  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 58,800 บาท 

  
 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆ รวมท้ังเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว ใหแก พนักงานจาง 

ตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ตามท่ีมีระเบียบและกฎหมายกําหนดไว  
(กองสาธารณสุข) 

   

 งบดําเนินงาน รวม 463,800 บาท 

  คาตอบแทน รวม 192,800 บาท 

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท 

  
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีท่ีมีงานเรงดวน

ตองรีบดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด ใหแก ขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง (กองสาธารณสุข) 

   

   คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท 

  
  เพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานของขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับเงินตามระเบียบ 

และกฎหมายกําหนดไว  (กองสาธารณสุข) 
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แผนงานสาธารณสุข 

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร รวม 52,800 บาท 
   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 52,800 บาท 

  
  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการและลูกจางประจํา 

ท่ีมีสทิธิไดรับเงินตามระเบียบและกฎหมายกําหนดไว  (กองสาธารณสุข) 
   

        
        
  คาใชสอย รวม 166,000 บาท 
  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 100,000 บาท 
   คาจางเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ท่ีเปนกิจการขององคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน เชน งานวิเคราะหคณุภาพนํ้าอุปโภค/บรโิภค  
ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน รวมท้ังการตรวจ 
วิเคราะหคุณภาพจากแหลงนํ้าอ่ืนๆ  จางเหมาบริการเจาหนาท่ีท่ีชวยงาน 
ในฝายตางๆ  ของกองสาธารณสุข คาจางเหมาถายเอกสาร จางเหมาเขาปก 
เย็บเลม แผนพับตางๆ ฯลฯ  (กองสาธารณสุข) 

   

  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ    
   1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 16,000 บาท 

  

  เพ่ือจายใหแกขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและ 
พนักงานจางท่ัวไป สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในการ 
เดินทางไปราชการท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
(กองสาธารณสุข) 

   

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม   จํานวน 50,000 บาท 
   1. คาซอมแซมครภุัณฑ            จํานวน        50,000    บาท    

  
  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภณัฑตางๆ ท่ีอยูในความรับผดิชอบ  

ใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ(กองสาธารณสุข) 

   

  คาวัสดุ รวม 105,000 บาท 
   1. วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาเครื่องเขียน แบบพิมพ และวัสดุสํานักงานท่ีจําเปนอ่ืนๆ 

ท่ีใชในราชการ  (กองสาธารณสุข) 
   

   2. วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว และวัสดุอ่ืนๆ สําหรับใชในราชการ  

(กองสาธารณสุข) 
   

   3. วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 45,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของท่ีอยูในความ

รับผิดชอบ (กองสาธารณสุข) 
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แผนงานสาธารณสุข 

 งบลงทุน รวม 184,700 บาท 
  คาครุภัณฑ รวม 184,700 บาท 
   ครุภัณฑสํานกังาน รวม 94,500 บาท 
   1. คาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน มีพนกัพิงหลัง มีท่ีเทาแขน จํานวน 28,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเกาอ้ีสํานักงาน มีพนักพิงหลัง มีท่ีทาวแขน จํานวน 
10 ตัว เพ่ือใชในราชการกองสาธารณสุข องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
เพ่ือใหเจาหนาท่ีใชน่ังปฏิบัติงาน แบบมีลอเลื่อน และมีพนักพิง ซึ่งเปนครุภณัฑ 
ท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน แตหาซื้อไดในราคาทองถ่ิน รายละเอียด
ดังน้ี 

- มีขนาด 60 x 63 x 94 - 104 เซนติเมตร (กวาง x ลึก x สูง) 
- เปนเกาสํานักงาน มีพนักพิงหลัง มีท่ีทาวแขน 
- เบาะบุนวมหุมดวยหนังสดีํา  
- ปรับสูง - ต่ํา ได ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม มลีอเลื่อน รับนํ้าหนักไดด ี

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี  
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2   
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  หนา ผ.03 – 25 ลําดับท่ี 103  
(กองสาธารณสุข) 

   

   2. คาจัดซ้ือโตะสํานักงาน  จํานวน 5,300 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อโตะสาํนักงาน  จํานวน 1 ตัว เพ่ือใชในราชการ 
กองสาธารณสุข องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เพ่ือใหเจาหนาท่ีใช 
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนครุภณัฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภณัฑ แตหาซื้อไดตามราคาในทองถ่ิน รายละเอียดดังน้ี 

- มีขนาด 150 x 60 x 75 เซนติเมตร (กวาง x ลึก x สูง) 
- เปนโตะสํานักงานหนาเมลามีน กันนํ้า กันรอย 
- มีกลองลิ้นชัก 3 ช้ิน 1 ขาง บานเปด 1 ขาง 
- มีแผนวางคียบอรด 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี  
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2   
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  หนา ผ.03 – 25 ลําดับท่ี 104 
(กองสาธารณสุข) 

   

   3. คาจัดซ้ือโตะสํานักงาน  จํานวน 32,400 บาท 

  

     เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะสํานักงาน  จํานวน 9 ตัว เพ่ือใชในราชการ 
กองสาธารณสุข องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เพ่ือรองรับกับ 
จํานวนเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนครุภณัฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภณัฑ แตหาซื้อไดตามราคาในทองถ่ินรายละเอียดดังน้ี 

- มีขนาด 120 x 60 x 75 เซนติเมตร (กวาง x ลึก x สูง) 
- มีกลองลิ้นชัก 2 ช้ิน 1 ขาง สามารถล็อคกุญแจได 
- เปนโตะสํานักงานหนาเมลามีน กันนํ้า กันรอย 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี  
22 มิถุนายน 2552 
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แผนงานสาธารณสุข 

- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2   
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  หนา ผ.03 – 25 ลําดับท่ี 105 
(กองสาธารณสุข) 

   4. คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน จํานวน 28,800 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน จํานวน 4 ชุด  
เพ่ือใชในราชการกองสาธารณสุข  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
เพ่ือใชในการจัดเก็บเอกสารท่ีมีปรมิาณเพ่ิมข้ึน  ซึ่งเปนครุภณัฑท่ีไมมี 
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตสามารถหาซื้อไดตามราคา 
ในทองถ่ิน รายละเอียดดังน้ี 

- มีขนาด 118 x 40 x 183 เซนติเมตร (กวาง x ลึก x สูง) 
- ดานบนเปนบานเลื่อนกระจก ดานลางเปนบานเลื่อนทึบ 
- เปนตูเหล็กท่ีมีกุญแจล็อค 
- มีแผนช้ันปรับระดับไดไมนอยกวา 4 แผน และมีฐานรองตู 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี  
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2   
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  หนา ผ.03 – 25 ลําดับท่ี 106 
(กองสาธารณสุข) 

   

   ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส รวม 90,200 บาท 
   1. คาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จํานวน 22,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
จํานวน 1 เครื่อง  เพ่ือใชในราชการกองสาธารณสุข องคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน เพ่ือใหบุคลากรใชในการปฏิบัติงานใหมปีระสิทธิภาพและสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน  ซึ่งเปนครภุัณฑท่ีมีกําหนดไวในเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) 
  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และม ี
  เทคโนโลยีเพ่ิมสญัญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถ ในการ 
  ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจาํแบบ Cache  Memory  
  รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB  
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอยางใด  อยางหน่ึง  
  หรือดีกวา ดังน้ี  

1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี หนวยความจํา  
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล 
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจาํ 
หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวย 
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
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- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมลู ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุมนอยกวา 250 GB จํานวน 
  1 หนวย   
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย    
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง    
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง    
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว จํานวน 1 หนวย 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี  
22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2   
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  หนา ผ.03 – 26 ลําดับท่ี 108 
(กองสาธารณสุข) 

  
 2. คาจัดซ้ือคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา  

19 นิ้ว) 
จํานวน 34,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ 
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือใชในราชการกองสาธารณสุข  
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เพ่ือใหบุคลากรใชในการปฏิบัติงาน 
ใหมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  ซึ่งเปนครุภณัฑท่ีมีกําหนด 
ไวในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คณุลักษณะพ้ืนฐาน 
ดังน้ี 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
(มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา  
จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจาํแบบ Cache Memory 
  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวาขนาดไมนอยกวา 4GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมลู ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB  
  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุมนอยกวา  250 GB จํานวน  
  1 หนวย   
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย    
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network  Interface)  แบบ10/100/1000 
  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง    
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง         
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว จํานวน 1 หนวย 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 
 22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2   
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  หนา ผ.03 – 26 ลําดับท่ี 107 
(กองสาธารณสุข) 
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 3. คาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอรหรือ LED  ขาวดํา Network  แบบท่ี 1  

(28 หนา/นาที)       
จํานวน 26,700 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา Network  
แบบท่ี 2  (28 หนา/นาที) จํานวน 3 เครื่อง เพ่ือใชในราชการกองสาธารณสุข 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เพ่ือใหบุคลากรใชในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  ซึ่งเปนครุภัณฑท่ีมีกําหนดไว 
ในเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คณุลักษณะพ้ืนฐาน 
ดังน้ี 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสาํหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา  
  28 หนาตอนาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัตไิด 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  
  1 ชอง 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 
  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน 
  เครือขายไรสาย (Wi-Fi) (IEEE 802.11b , g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom   

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี  
22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2   
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  หนา ผ.03 – 26 ลําดับท่ี 109 
(กองสาธารณสุข) 

   

    4. คาจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง  
เพ่ือใชในราชการกองสาธารณสุข องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมปีระสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซึง่เปนครุภณัฑ
ท่ีมีกําหนดไวในเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  คุณลักษณะ 
พ้ืนฐาน ดังน้ี 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี  
22 มีนาคม 2560 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2   
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  หนา ผ.03 – 26 ลําดับท่ี 110 
(กองสาธารณสุข) 
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แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 24,945,000 บาท 
 งบดําเนินงาน รวม 21,765,000 บาท 
  คาใชสอย รวม 21,765,000 บาท 

 
 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ      

 
  1. คาใชจายในการสงเสริมกจิการสาธารณสุข จํานวน 21,565,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมกิจการสาธารณสุข ปองกันควบคุม 
โรคและภัยสุขภาพ เชน โรคตดิตอท่ีเปนปญหาใหม  โรคตดิตอจากสตัวสูคน 
โรคไมตดิตอ และภัยสุขภาพตางๆ  ตามรายละเอียดโครงการขององคการ 
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2   
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  หนา 1-1 ลําดับท่ี 1 (กองสาธารณสุข) 

       

   2. คาใชจายโครงการแกนนําสาธารณสุขรวมใจปองกันโรคและภัยสุขภาพ 
ในชุมชน 

จํานวน 200,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการแกนนําสาธารณสุขรวมใจปองกันโรคและ 
ภัยสุขภาพในชุมชน ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 
และการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2   
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  หนา 1-3 ลําดับท่ี 2 (กองสาธารณสุข) 

   

 
งบเงินอุดหนุน รวม 3,180,000 บาท 

  
เงินอุดหนุน รวม 3,180,000 บาท 

  เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม 1,380,000 บาท 
   1. อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน  จํานวน 300,000 บาท 
    โครงการ "โรงพยาบาลชุมแพรวมใจตานภัยโรค COVID-19"  ปงบประมาณ 2565  

(กองสาธารณสุข) 
   

   2. อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน  จํานวน 200,000 บาท 
    โครงการจดัหาครุภณัฑการแพทยเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล ในอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน (กองสาธารณสุข) 
   

   3. อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน  จํานวน 880,000 บาท 
    โครงการ “พัฒนาศักยภาพหองผาตัดศัลยกรรมกระดูกและขอ” โรงพยาบาล 

แวงใหญ ปงบประมาณ 2565 (กองสาธารณสุข) 
   

  เงินอุดหนุนองคกรการกุศล รวม 1,800,000 บาท 
   1. อุดหนุนมูลนธิิตะวันฉายเพ่ือผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการ 

ทางศีรษะและใบหนา 
จํานวน 300,000 บาท 

    โครงการการบริการท่ีสมบูรณแบบเพ่ือการดูแลผูปวยภาวะปากแหวง เพดานโหว 
และความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 
ปงบประมาณ 2565  (กองสาธารณสุข) 

   

   2. อุดหนุนมูลนธิิการแพทยฉุกเฉินจังหวัดขอนแกน  จํานวน 1,500,000 บาท 
    โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดขอนแกน ป พ.ศ. 2565 

(กองสาธารณสุข) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 1,853,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 

 
แผนงานเคหะและชุมชน     รวม   1,853,000 บาท 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    รวม 1,160,000 บาท 

 
งบดําเนินงาน    รวม 960,000 บาท 

  
คาใชสอย    รวม 960,000 บาท 

  
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ       

   
1. คาใชจายโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการจัดการ 
    ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

จํานวน   300,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการเสริมสรางศักยภาพ ชุมชน  ในการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร  คาตกแตงสถานท่ี  คายานพาหนะ ฯลฯ ตาม
รายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
เขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 หนาท่ี 5-90
ลําดับท่ี 2 (กองสาธารณสุข) 
 

    

   
2. คาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะและมลพิษในจังหวัดขอนแกน จํานวน    300,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะและมลพิษในจังหวัด
ขอนแกน เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาตกแตง สถานท่ี คายานพาหนะ ฯลฯ ตามรายละเอียด
โครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
เขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 หนาท่ี 5-91
ลําดับท่ี 3 (กองสาธารณสุข) 
 

    

   
3. คาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย จังหวัดขอนแกน จํานวน   300,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแกน เชน คาวัสดุ 
เครื่องเขียน และอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร  
คาตกแตงสถานท่ี คายานพาหนะ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเข
รับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 หนาท่ี  
5-91 ลําดับท่ี  4 (กองสาธารณสุข ) 
 
 
 
 
 

    



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน        183           

แผนงานเคหะและชุมชน 

   
4. คาใชจายโครงการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวม 
   แบบผสมผสานจังหวัดขอนแกน 

จํานวน     60,000 บาท 

      

 เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ
ผสมผสานจังหวัดขอนแกน เชน คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร  คาตกแตงสถานท่ี คายานพาหนะ ฯลฯ     
ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
เขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 หนาท่ี 5-91
ลําดับท่ี 5 (กองสาธารณสุข) 

      

   
  

   
 

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

  
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

  
    เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม 200,000 บาท 

  
    1. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอโนนศิลา จํานวน 200,000 บาท 

  
        โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของหมูบาน/ชุมชนอนุรักษสิ่งแวดลอม 
        นาอยูบานนามอง ประจําป 2565  (กองสาธารณสุข)      

      
งานไฟฟาและประปา รวม 693,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 693,000 บาท 

  
    เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ รวม 693,000 บาท 

  
    1. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน จํานวน 193,000 บาท 

   

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา เพ่ือจายกระแสไฟฟาใหชาวบาน หวยเสือเตน 
หมูท่ี 1 ตําบลนํ้าพอง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน (สํานักชาง) 

   

  
      2. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน   จํานวน   500,000 บาท 

  

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา เพ่ือจายกระแสไฟฟาใหชาวบาน ตําบลดอนชา     
อําเภอเมืองขอนแกน จงัหวัดขอนแกน (สํานักชาง) 

     
     

   

 



 184          ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 8,900,000 บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 8,900,000 บาท 
 งบดําเนินงาน รวม 1,700,000 บาท 
  คาใชสอย รวม 1,700,000 บาท 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ    
  

 
1. คาใชจายโครงการสนับสนุนชวยเหลือเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา    
    ผูดอยโอกาสและคนพิการ 

จํานวน 1,000,000 บาท 

  

  

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนชวยเหลือเด็กสตรี เยาวชน คนชรา 
ผูดอยโอกาสและคนพิการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาเชาท่ีพัก คาวัสดุอุปกรณ คายานพาหนะ ฯลฯ 
รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 121 
ลําดับท่ี 4 (สํานักปลัดฯ) 
 

   

  
 

2. คาใชจายในการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 200,000 บาท 

  

  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคปองกันและ แกไขปญหา ยาเสพติดให
ประชาชนหางไกลยาเสพติด เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาเชาท่ีพัก  คาวัสดุอุปกรณ คายานพาหนะ ฯลฯ 
รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 หนาท่ี 1-7  
ลําดับท่ี 1 (กองสาธารณสุข) 
 

   

  
 

3. คาใชจายโครงการกอสรางหรือปรับปรุงซอมแซมท่ีอยูอาศัย ใหกับ 
    ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ 

จํานวน 500,000 บาท 

  

  

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางหรือปรับปรุงซอมแซมท่ีอยูอาศัย
ใหกับผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ ประจําป 2565  ตามรายละเอียด
โครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 126 ลําดับท่ี 9  
(สํานักปลัดฯ) 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 งบเงินอุดหนุน   รวม 7,200,000 บาท 

  เงินอุดหนุน รวม 7,200,000 บาท 

     เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม 6,700,000 บาท 

   1. อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดขอนแกน จํานวน 1,200,000 บาท 

  
 

 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกํานัน ผูใหญบาน ในการบูรณาการ    
 มาตรการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยและพัฒนาทองถ่ินจังหวัดขอนแกน  
ปงบประมาณ 2565 (สํานักปลัดฯ)  

   

   2. อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแกน จํานวน 3,000,000 บาท 

   
    โครงการเพ่ิมศักยภาพการพัฒนากลุมสตรีจังหวัดขอนแกน 
    (สํานักปลัดฯ)     

   3. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอโนนศิลา จํานวน 100,000 บาท 

   
    โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอําเภอโนนศิลา ประจําป 
    งบประมาณ 2565  (กองสาธารณสุข)    

   4. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองขอนแกน จํานวน 200,000 บาท 

  
 

โครงการฝกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน  (ชรบ.)  เพ่ือเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
ปงบประมาณ 2565  (สํานักปลัดฯ)   

   

   5. อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรชุมแพ จํานวน 300,000 บาท 

   
    โครงการอบรมอาสาสมัครตอตานยาเสพติด ปงบประมาณ 2565 
    (กองสาธารณสุข)     

   6. อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ จํานวน 200,000 บาท 

   
    โครงการฝกอบรมเยาวชนหางไกลยาเสพติด ประจําป 2565 
    (สํานักปลัดฯ)    

   7. อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ จํานวน 200,000 บาท 

   
    โครงการฝกอบรมอาสาสมัครเครือขายแกไขปญหายาเสพติด ประจําป    
    2565 (สํานักปลัดฯ)    

   8. อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ จํานวน 300,000 บาท 

    
    โครงการฝกอบรมอาสาสมัครสมัชชา ตานยาเสพติด ประจําป 2565 
    (สํานักปลัดฯ)    

   9. อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ จํานวน 300,000 บาท 

   
    โครงการฝกอบรมอาสาสมัครตํารวจบาน ประจําป 2565 
    (สํานักปลัดฯ)    

   10. อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรพระยืน จํานวน 400,000 บาท 

   
โครงการฝกอบรมสมาชิกแจงขาวอาชญากรรมตานยาเสพติด ประจําป   2565 
(สํานักปลัด)    

   11. อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานแฮด จํานวน 200,000 บาท 

   
      โครงการฝกอบรมเยาวชนสัมพันธตานยาเสพติด ประจําป 2565 
      (กองสาธารณสุข)    

   12. อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานแฮด จํานวน 300,000 บาท 

   
     โครงการฝกอบรมอาสาสมัครเครือขายปองกันอาชญากรรมตาน  
    ยา เสพติด ประจําป 2565  (สํานักปลัดฯ)    
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  เงินอุดหนุนองคกรการกุศล รวม 500,000 บาท 

   1. อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน จํานวน 300,000 บาท 

   
    โครงการกาชาดใสใจบรรเทาทุกข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
    (สํานักปลัดฯ)       

   

   2. อุดหนุนสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแกน จํานวน 200,000 บาท 

   
    โครงการจัดงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร ( E-SAN INDUSTRIAL  FAIR )”           
    (กองยุทธศาสตรฯ) 

   

 
 



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน        187           

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

 ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น  15,058,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง   

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 15,058,000 บาท 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 8,208,000 บาท 
 งบดําเนินงาน รวม 5,158,000 บาท 
  คาใชสอย รวม 5,158,000 บาท 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ     

   1. คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนนุกิจการกีฬา จํานวน 2,758,000 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนกิจการกีฬา เชน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาท่ีพัก คาวัสดุอุปกรณ ค
ยานพาหนะ ฯลฯ  ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 134 ลําดับท่ี 1 
(สํานักปลัดฯ) 
 

     

   2. คาใชจายโครงการอบรมพัฒนานักกีฬาและผูฝกสอนเทควันโด  
    และการแขงขัน อบจ.ขอนแกน เทควันโดชิงแชมปประเทศไทย            

จํานวน 700,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมพัฒนานักกีฬาและผูฝกสอนเทควันโด
และการแขงขัน อบจ.ขอนแกน เทควันโดชิงแชมปประเทศไทย  เชน 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาท่ีพัก คา
วัสดุอุปกรณ คายานพาหนะ ฯลฯ  ตามรายละเอียดโครงการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 หนาท่ี   
1-18 ลําดับท่ี 4 (สํานักปลัดฯ) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

   3. คาใชจายโครงการเขารวมแขงขันกีฬาของนักเรียนสังกัดองคการ 
    บริหารสวนจังหวัดขอนแกน   

จํานวน 500,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการเขารวมแขงขันกีฬาของนักเรียนสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน คาอุปกรณการแขงขัน 
คาตอบแทนเจาหนาท่ี คาสื่อประชาสัมพันธ คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาท่ีพัก 
คาอาหาร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน   
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 202   
ลําดับท่ี 45 (สํานักการศึกษาฯ)  
 

      

   4. คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองคการบริหาร      
    สวนจังหวัดขอนแกน สูความเปนเลิศทางดานกีฬา 

จํานวน 1,000,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน สูความเปนเลิศทางดานกีฬา เชน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  
ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 204    
ลําดับท่ี 48 (สํานักการศึกษาฯ) 
 

      

   5. คาใชจายโครงการ อบจ.ขอนแกน พัฒนาและสงเสริมสุขภาพ  เยาวชนและ
ประชาชนในชมุชน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 200,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ อบจ.ขอนแกน พัฒนาและสงเสริม
สุขภาพเยาวชนและประชาชนในชุมชน จังหวัดขอนแกน เชน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  
ตามรายละเอียดโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
หนาท่ี 1-19  ลําดับท่ี  5 (สํานักปลัดฯ)  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งบเงินอุดหนุน รวม 3,050,000 บาท 

  เงินอุดหนุน รวม 3,050,000 บาท 
  เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม 250,000 บาท 
     1. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบานแฮด จํานวน 250,000 บาท 
         โครงการแขงขันกีฬา บานแฮดเกมส  ประจําปงบประมาณ 2565    

       (สํานักปลัดฯ) 
 

   

  เงินอุดหนุนองคกรการกุศล รวม 2,800,000 บาท 
   1. อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดขอนแกน  จํานวน 2,800,000 บาท 

    โครงการพัฒนากีฬานักกีฬาสูความเปนเลิศและนานาชาติของจังหวัด
ขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สํานักปลัดฯ) 

   

        
 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 6,350,000 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 3,200,000 บาท 
  คาใชสอย รวม 3,200,000 บาท 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ     

   1. คาใชจายในการจัดงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 3,000,000 บาท 
      เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรม  หรือ

รวมกับสวนราชการอ่ืนในการสงเสริมงานประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรม
ของทองถ่ินและจังหวัด  เชน คาตอบแทน  การแสดง อุปกรณตางๆ   
คาเชาวัสดุ คาจางเหมา คาอาหาร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาท่ี 142 ลําดับท่ี 1 
(สํานักการศึกษาฯ) 
 

     

   2. คาใชจายโครงการประกวดแขงขันศิลปวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบานอีสาน จํานวน 200,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการประกวดแขงขันศิลปวัฒนธรรมดนตรี
พ้ืนบานอีสานในการจัดงานประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรม  หรือรวมกับ
สวนราชการอ่ืนในการสงเสริมงานประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินและจังหวัด  เชน คาตอบแทนการแสดง อุปกรณตางๆ คาเชาวัสดุ 
คาจางเหมา คาอาหาร ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน 
การจัดการแขงขันกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
หนาท่ี 1-14  ลําดับท่ี 4 (สํานักการศึกษาฯ) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งบเงินอุดหนุน รวม 3,150,000 บาท 
  เงินอุดหนุน    รวม 3,150,000 บาท 
  อุดหนุนสวนราชการ                                                            รวม 3,150,000 บาท 
   1. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอหนองสองหอง จํานวน 300,000 บาท 

    โครงการงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ และของดีอําเภอหนองสองหอง ประจําป 
พ.ศ. 2565 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   2. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอโนนศิลา จํานวน 300,000 บาท 
    โครงการเทศกาลประเพณีบุญกุมขาวใหญโนนศิลา ประจําป 2564      

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 (สํานักการศึกษาฯ) 
   

   3. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบานไผ จํานวน 200,000 บาท 
    โครงการ งานประเพณีบุญกุมขาวใหญและของดีอําเภอบานไผ ประจําป 2565 

(สํานักการศึกษาฯ) 
   

   4. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบานแฮด จํานวน 150,000 บาท 
    โครงการ “จัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญและของดีอําเภอบานแฮด ประจําป 

2565”  (สํานักการศึกษาฯ) 
   

   5. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอภูผามาน จํานวน 700,000 บาท 

    โครงการ จัดงานอนุรักษ สงเสริม ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน  อําเภอภู
ผามาน ประจําป 2565 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   6. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอหนองนาคํา จํานวน 300,000 บาท 
    “โครงการจัดงานเทศกาลประจําป 2565 อําเภอหนองนาคํา” 

(งานเทศกาลงมปลานํ้าแดง แงงผาฝาย ไหวพระพุทธนาคํา)    (สํานัก
การศึกษาฯ) 

   

   7. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบานฝาง จํานวน 200,000 บาท 

    โครงการประเพณีบุญคูณลาน ขาวโพดหวาน สานไมตรี ขาวจี่แซบ  และงาน
กาชาด อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(สํานักการศึกษาฯ) 

   

   8. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอชุมแพ จํานวน 300,000 บาท 

       โครงการจัดงานประจําป รวมของดีเมืองชุมแพ ประจําป 2565 
    (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   9. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแวงนอย จํานวน 200,000 บาท 

        โครงการประเพณีบุญคูณลาน สูขวัญขาว อําเภอแวงนอย   
     ประจําป พ.ศ. 2565 (สํานักการศึกษาฯ) 

   

   10. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอโคกโพธิ์ไชย จํานวน 500,000 บาท 

    โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจําป 2565  
(สํานักการศึกษาฯ) 
 
 
 
 
 
 

   

     
 
 

   



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน        191           

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว รวม 500,000 บาท 

 งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท 

  คาใชสอย รวม 500,000 บาท 
  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ     

   1. คาใชจายโครงการสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว  จํานวน 500,000 บาท 

      เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว เชน 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเชาท่ีพัก  คา
วัสดุอุปกรณ คายานพาหนะ ฯลฯ  ตามรายละเอียดโครงการองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 811   
ลําดับท่ี 1 (สํานักปลัดฯ) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  682,176,800 บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 77,040,800 บาท 
 งบบุคลากร รวม 43,115,600 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 43,115,600 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 26,500,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน  รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในกรณีที่มีการเลื่อนขั้น      

เป็นกรณีพิเศษ หรือกรณีที่มีการโอนย้ายให้แก่ข้าราชการ (ส านักช่าง) 
    

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 230,000 บาท 
      เพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม  ตามที่มีระเบียบและกฎหมาย

ก าหนดไว ้(ส านักช่าง) 
    

  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 420,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการส านักช่าง ผู้อ านวยการส่วน         

หัวหน้าฝุาย รวมถึงข้าราชการที่มีสิทธิได้รับตามที่มีระเบียบและกฎหมาย    
ก าหนดไว ้(ส านักช่าง) 

    

  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 3,455,600 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า  รวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ าในกรณีที่มี

การเลื่อนขั้นเป็นกรณีพิเศษหรือกรณีที่มีการโอนย้าย (ส านักช่าง) 
    

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า จ านวน 100,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว  และเงินเพิ่มต่างๆ  ที่มีสิทธิได้รับตามที่มี

กฎหมายและระเบียบก าหนดไว้ให้แก่ลูกจ้างประจ า  (ส านักช่าง) 
    

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 12,000,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจรวมทั้งเงินเดือนตามที่มี

ระเบียบและกฎหมายก าหนด (ส านักช่าง) 
    

  เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 410,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและเงินเพิ่มการครองชีพ

ช่ัวคราวของพนักงานจ้าง (ส านักช่าง) 
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 งบด าเนินงาน รวม 32,351,500 บาท 
  ค่าตอบแทน รวม 925,000 บาท 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 55,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในกรณีที่มีงานเร่งด่วน ต้องรีบด าเนินการให้เสร็จ
ทันตามก าหนด (ส านักช่าง) 

    

  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 370,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ  ที่มีสิทธิได้รับเงินตามที่ระเบียบและ

กฎหมายก าหนดไว้ (ส านักช่าง) 
    

  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 300,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิ

ได้รับเงินตามที่ระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้ (ส านักช่าง) 
    

  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 200,000 บาท 

   ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  จ านวน  200,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือผู้ที่ท าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560 โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น (ส านักช่าง) 

   

  ค่าใช้สอย รวม 21,240,000 บาท 
  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ รวม 1,590,000 บาท 
   1. ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1,590,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานซ่อมทางลาดยาง งานปูองกันและบรรเทา        

สาธารณภัย งานส ารวจ ทดสอบและวิเคราะห์บ่อบาดาล งานวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
งานจ้างยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) จ้างบริการรักษาความปลอดภัยองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก และงานท่ีเป็นกิจการของส านักช่าง  และขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เช่น จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  จ้างพิมพ์เอกสาร  ค่าจ้าง
เหมาส ารวจ ทดสอบและวิเคราะห์น้ าบาดาล เพื่อหาแหล่งน้ าบาดาลและวิเคราะห์
คุณภาพน้ า รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากแหล่งน้ าอ่ืนๆ ค่าจ้างเหมา
เคลื่อนย้ายเครื่องจักรกล ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ ค่าจ้างเหมาคนงานและงาน  
อื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ส านักช่าง) 
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  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รวม 17,150,000 บาท 
   1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 1,450,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ 
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ               
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 (ส านักช่าง) 

     

   2. ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานธรณีขอนแก่นสู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก 
(KhonKaen GeoPark ; Aspiring UNESCO Global Geopark)  

จ านวน 1,400,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอบรมสัมมนา ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามโครงการ
ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาพ้ืนท่ีอุทยานธรณีขอนแก่น  ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณี 
วิทยาที่มีช่ือเสียงระดับโลก น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป รายละเอียดตาม
โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
- ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 และตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-93 ล าดับท่ี 3 (ส านักช่าง) 

   

   3. ค่าใช้จ่ายในการถางป่าและตัดวัชพืชสองข้างทางถนนลาดยาง จ านวน 100,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงาน ในการจัดการสิ่งบดบังทัศนวิสัยในการ

มองเห็น  และปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนลาดยางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พื้นที่ด าเนินการ 50,000 ตารางเมตร  
- ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 262 ล าดับที่ 9   
(ส านักช่าง)  

    

   4. ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยทางถนน จ านวน 500,000 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องหมาย สัญญาณจราจร ปูายเตือน       

ปูายบังคับ ไฟส่องสว่าง งานตีเส้นจราจรและสัญลักษณ์บนพ้ืนถนน และอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภัยต่างๆ เพื่อปูองกันอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนซ่อมแซ ม
ระบบไฟฟูาส่องสว่างที่ช ารุดที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  รายละเอียดตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 263 ล าดับที่ 10  
(ส านักช่าง) 
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5. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมปะผิวจราจรแบบ COLD MIX จ านวน 7,000,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมปะผิวจราจรถนนลาดยาง โดยวิธี

COLD MIX ปะหลุมบ่อ  (POT HOLD) เช่น  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และอื่นๆ  รวมทั้งค่าอะไหล่ส าหรับซ่อมแซมดัดแปลงเพิ่มเติมชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ  และอุปกรณ์อื่น  ๆ ส าหรับใช้ในโครงการซ่อมปะ       
ผิวจราจรถนนลาดยาง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  โดยใช้เครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น (โครงการจัดท าเอง) พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3 2,200 ตารางเมตร 
วัสดุเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อสวมใส่ในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
เครื่องแต่ งกายชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วยหมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า 
รวมทั้งบัตรประจ าตัว ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก - ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้น
สูงใต้เข่า(รองเท้าบู๊ต) เสื้อกันฝน เป็นต้น รายละเอียดตามโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 267 ล าดับที่ 1   
(ส านักช่าง) 

     

   6. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังหรือถนนหินคลุก จ านวน 4,200,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าจ้างเหมาบริการ

คนงาน  ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น  ค่าจัดซื้อลูกรัง  ฯลฯ 
ส าหรับปรับเกรดถนนลูกรังหรือหินคลุกโดยใช้ เครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (โครงการจัดท าเอง) เป็นถนนสายหลักในเขต
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26 อ าเภอ รวมทั้งหมด 1,600 กิโลเมตร วัสดุเครื่องแต่ง
กายเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นเพื่อสวมใส่ในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่ เครื่องแต่ งกายชุด
ปฏิบัติการ ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า รวมทั้งบัตร
ประจ าตัว ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดปาก - ปิดจมูก รองเท้ายางหุ้มส้นสูงใต้เข่า
(รองเท้าบู๊ต) เสื้อกันฝน เป็นต้น รายละเอียดตามโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 และตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 267 ล าดับที่ 2           
(ส านักช่าง)  
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   7. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น จ านวน 1,000,000 บาท 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น 
เช่น ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ท่ีใช้ใน
กิจการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าไส้กรองน้ า        
ค่าสารเคมีรถผลิตน้ าดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาระบบผลิตน้ าดื่ม         
ค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า เครื่องยนต์เรือท้องแบน เรือท้องแบนเครื่องปั้มลม 
รถบรรทุกน้ า รถผลิตน้ าดื่ม รถพัฒนาบ่อบาดาล รถบรรทุกติดตั้งเครนเครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานกู้ภัยและเครื่องจักรกล ค่าเติมน้ ายาเคมี ท่ีใช้ในงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาบ่อบาดาล         
ค่าซ่อมแซมปั้มสูบน้ าบาดาลและอุปกรณ์ควบคุมงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม       
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนและอาสาสมัครตามโครงการต่าง ๆ เช่น  
การฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัย การฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อม
แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ รวมถึงการฝึกซ้อมแผนร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่น และงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพื่อการปูองกันและบรรเทาภัยให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย และ 
สาธารณภัยอื่นๆ รายละเอียดตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 257 ล าดับที่ 1      
(ส านักช่าง) 

     

   8. ค่าใช้จ่ายโครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าและงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน 1,000,000 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับรถยนต์และเครื่องจักรกล 

เครื่องยนต์เรือ ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักของเจ้าหน้าท่ี ค่าใช้จ่ายการศึกษาวิจัยงาน
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 
งานด้านการบริหารจัดการน้ า และพัฒนาแหล่งน้ า ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน 
ค่าจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเรือพอนทูลและเครื่องจักรกล ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ        
ค่าซ่อม ดัดแปลง ต่อเติมอุปกรณ์เพื่อตักวัชพืช อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม งานพัฒนาแหล่งน้ า งานฝังกลบขยะ ตลอดจนงานอ่ืนๆ รายละเอียด
ตามโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 261 ล าดับที่ 6   
(ส านักช่าง) 
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   9. ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการงานออกแบบสถาปัตยกรรม 
เพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) 

จ านวน 200,000 บาท 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าท่ีพัก ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ โครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการงานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคน
ทั้งมวล  (Universal Design)รายละเอียดตามโครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี 261 ล าดับที่ 7   
(ส านักช่าง) 

    

   10. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 300,000 บาท 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่างในถนนท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นค่าติดตั้ง ปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่างที่ได้ติดตั้งในถนนสายทางต่าง ๆ เป็นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ีสะดวก ครอบคลุม และได้
มาตรฐาน เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รายละเอียดตามโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2            
หน้าท่ี 3-392  ล าดับที่ 1294  (ส านักช่าง) 

    

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 2,500,000 บาท 
     1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาวัสดุ  ครุภัณฑ์ต่างๆ  ที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   จ านวน  200,000 บาท    (ส านักช่าง) 

2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องใช้และอื่นๆ

ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ านวน 2,300,000 บาท   
(ส านักช่าง) 

    

  ค่าวัสดุ รวม 10,096,500 บาท 
  วัสดุส านักงาน จ านวน 200,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ ์และวัสดุส านักงานอ่ืนๆ ที่ใช้ในราชการ

(ส านักช่าง) 
    

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักช่าง (ส านักช่าง)    
  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับใช้ในราชการ 

(ส านักช่าง) 
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  วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5,614,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ  ในงานซ่อมแซมถนน  สะพาน  งานปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารส านักงานส านักช่าง และศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น  ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ  ที่ช ารุดเสียหายจากสาธารณภัย
ต่างๆ รวมทั้งค่าวัสดุ เพื่อการปูองกันและฟื้นฟูบูรณะพื้นท่ีที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ  
(ส านักช่าง) 

    

  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1,512,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและอะไหล่ยานพาหนะ  ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับ

ยานพาหนะและขนส่ง  เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(ส านักช่าง) 

    

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 2,165,500 บาท 
      เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต ์

และเครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องใช้และอื่นๆ  (ส านักช่าง) 
    

  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 175,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ          

(ส านักช่าง) 
    

  วัสดุอื่น ๆ จ านวน 350,000 บาท 
     1. ค่าวัสดุอะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ประเภทงานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุและ

คุณภาพงาน  จ านวน 100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอะไหล่ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของงานทดสอบและ
วิเคราะห์คุณภาพ เช่น ซ่อมแซมเครื่องเจาะคอนกรีต เครื่องทดสอบแรงอัด
คอนกรีตและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานทดสอบ (ส านักช่าง)  

2. ค่าวัสดุอะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ประเภทงานส ารวจ  จ านวน 100,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอะไหล่ ซ่อมครุภัณฑ์ประเภทงานส ารวจ เช่น ซ่อมแซม
กล้องส ารวจ กล้องระดับ ขากล้อง และอุปกรณ์อื่นๆ  (ส านักช่าง)    

3. ค่าวัสดุอะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ประเภทโยธา  จ านวน 150,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์ประเภทโยธาและวัสดุอะไหล่          
ที่ประกอบเป็นเครื่องมือเพื่อความอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบส าหรับงานก่อสร้าง งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานซ่อม
ถนน สะพานตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ ท่ีช ารุดเสียหาย (ส านักช่าง)  

     

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท 
   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 90,000 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  (ส านักช่าง) 
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  งบลงทุน รวม 1,573,700 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,573,700 บาท 
  1. ครุภัณฑ์ส านักงาน รวม 512,300 บาท 
   1.1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืน

หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
จ านวน 324,000    บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบ
ตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 10 เครื่อง เพื่อทดแทนครุภัณฑ์
ที่ช ารุด ใช้ในราชการส านักช่าง เป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะดังนี้ 

1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทีย ู
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน  

40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5 

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปท้ังชุด ทั้งหน่วยส่ง 
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร ์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)  

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด 
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพ 
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป

กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-9 ล าดับที่ 35  (ส านักช่าง) 

   

   1.2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดกระดาษมือโยก ขนาด A4   จ านวน 6,500    บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดกระดาษมือโยก ขนาด A4 จ านวน 1 เครื่อง  
เพื่อใช้ในราชการส านักช่าง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์แต่สามารถหาซื้อได้ตามราคาท้องตลาด มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- สามารถตัดกระดาษได้ครั้งละ 320-350 แผ่น 
- ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี มีความแข็งแรง ทนทาน                        
- หน้าเครื่องตีสเกลบอกระยะ พร้อมฉากตั้งระยะกระดาษชนิดปรับได้              
- กลไกกดทับกระดาษเป็นชนิดมือหมุน สะดวก และเบาแรงในการตัด                       
- มีตัวล็อคมือโยกตัดกระดาษ เพิ่มความปลอดภัยส าหรับใช้งาน 
- ใบมีดส าหรับตัดผลิตจากเหล็กเกรด A แข็งแรง เบาแรงในการตัดกระดาษทุกครั้ง 
- หน้ากว้างช่องสอดกระดาษเพื่อตัด 310 มม. ตัดกระดาษหนาสูงสุด 40 มม. 
- ขนาดตัวเครื่องตัดกระดาษ 390x530x190 มม.(กxยxส) เฉพาะมือโยกตัด 520 มม. 
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- น้ าหนักของเครื่องตัดกระดาษ 17 กิโลกรัม                                                       
- เครื่องตัดกระดาษ รับประกัน 1 ปี 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-9  ล าดับที่ 36 

   1.3 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน                     จ านวน 40,000    บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 10 ตัว เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของ
บุคลากรและทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ช ารุดเพื่อใช้ในราชการส านักช่าง เป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่สามารถหาซื้อได้ตาม ราคา
ท้องตลาด  มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 x 60 x 75ซม.  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-9  ล าดับที่ 37  (ส านักช่าง)  - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120  x 60 x 75ซม.   เหตุผลในการจัดซ้ือ :จัดซ้ือเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ช ารุดจนไม่สามารถใช้งานได้ และส าหรับข้าราชการที่บรรจุใหม่และโอนย้ายม 

   

   1.4 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต จ านวน 77,000    บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต  จ านวน 14 ตัว เพื่อทดแทน
ครุภัณฑ์เดิมที่ช ารุดจนไม่สามารถใช้งานได้ และรองรับข้าราชการที่บรรจุใหม่และ
โอนย้ายมา  ใช้ในราชการส านักช่าง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่สามารถหาซื้อได้ตามราคาท้องตลาด มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75ซม. (กว้างxยาวxสูง) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-9 ล าดับที่ 38 (ส านักช่าง) 

   

   1.5 ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน                   จ านวน 64,800    บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอีท้ างาน จ านวน 24 ตัว เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม      
ที่ช ารุดจนไม่สามารถใช้งานได้ และรองรับข้าราชการที่บรรจุใหม่และโอนย้ายมา 
ใช้ในราชการส านักช่าง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่สามารถหาซื้อได้ตามราคาท้องตลาด มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

- เก้าอี้ท างานมีพนักพิงหลัง มีท้าวแขน 
- เบาะบุฟองน้ าหุ้มด้วยหนัง 
- ปรับสูงต่ าด้วยโช้คแก๊ส 
- ขาเหล็กด า มีล้อเลื่อน 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-9 ล าดับที่ 39 (ส านักช่าง) 

  2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 676,300 บาท 

   2.1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 110,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 5 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ใช้ในราชการส านักช่าง เป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า3.0GHz และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB   

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง  
หรือดีกว่า ดังนี้         

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้ 
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-10 ล าดับที่ 40 (ส านักช่าง) 
 
 

   



                  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

202 

   2.2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 120,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 4 เครื่อง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ใช้ในราชการส านักช่าง เป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 
1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory     
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือ
ดีกว่า ดังนี้  

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย 
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ 
ใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้ 
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-10 ล าดับที่ 41 (ส านักช่าง) 
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   2.3 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาด        
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จ านวน 119,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 7 เครื่อง เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุด  ใช้ใน
ราชการส านักช่าง เป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ม ี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory  
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 

ชนิด Solid StateDriveขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ  

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแปูนพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-10 ล าดับที่ 42 (ส านักช่าง) 

   

   2.4 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 69,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 
3 เครื่อง เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุด  ใช้ในราชการส านักช่าง เป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนด
ไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย   

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB   

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง  
หรือดีกว่า ดังนี้   
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความ สามารถ

ในการใช้ หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า

หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย      
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- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก  
(External) จ านวน 1 หน่วย  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์   
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ  

FHD (1920x1080)   
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-11 ล าดับที่ 43 (ส านักช่าง) 

   2.5 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จ านวน 5,600 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ( L2 Switch) ขนาด  16 ช่อง 
จ านวน 2 เครื่อง เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุด ใช้ในราชการส านักช่าง เป็นครุภัณฑ์
ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี ้

- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-11 ล าดับที่ 44 (ส านักช่าง) 

   

   2.6 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 1 จ านวน 5,400 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 1 
จ านวน 1 เครื่อง เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุด ใช้ในราชการส านักช่าง เป็นครุภัณฑ์
ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี ้

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถท างานท่ีคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz 
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at  

(Power over Ethernet)  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได ้

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-11 ล าดับที่ 45 (ส านักช่าง) 

   



                      ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

205 

   2.7 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 6,300 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ( Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุด ใช้ในราชการส านักช่าง 
เป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า  

32 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-12 ล าดับที่ 46 (ส านักช่าง) 

   

   2.8 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3    

จ านวน 108,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 
ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 2 เครื่อง เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุด ใช้ใน
ราชการส านักช่าง เป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-12 ล าดับที่ 47 (ส านักช่าง) 
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   2.9 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)     

จ านวน 15,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครื่อง เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุด ใช้ใน
ราชการส านักช่าง เป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 

 (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100 Base-T  

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-12 ล าดับที่ 48 (ส านักช่าง) 

   

   2.10 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวด า  จ านวน 20,000 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวด า
จ านวน 2 เครื่อง เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุด ใช้ในราชการส านักช่าง เป็นครุภัณฑ์
ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี ้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
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- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได ้
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-13 ล าดับที่ 49 (ส านักช่าง) 

   2.11 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 8,600 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  ( Ink 
Tank Printer) จ านวน 2 เครื่อง เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุด ใช้ในราชการส านัก
ช่าง เป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)   
จากโรงงานผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า  

19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15  

หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-13 ล าดับที่ 50 (ส านักช่าง) 

   

   2.12 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี จ านวน 23,400 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)
จ านวน 9 เครื่อง เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุด ใช้ในราชการส านักช่าง  เป็นครุภัณฑ์
ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี ้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-13 ล าดับที่ 51 (ส านักช่าง) 

   2.13 ค่าจัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จ านวน 18,500 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จ านวน 5 เครื่อง 
เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุด ใช้ในราชการส านักช่าง เป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ใน
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel 
- มีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-14 ล าดับที ่52 (ส านักช่าง) 

   

   2.14 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 47,500 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA จ านวน 19 เครื่อง      
เพื่อใช้ในราชการส านักช่าง เป็นครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-14 ล าดับที่ 53 (ส านักช่าง) 

   

  3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 360,000 บาท 

   3.1 ค่าจัดซ้ือเรือท้องแบน พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ จ านวน 360,000   บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือท้องแบน พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ จ านวน ๑ ล า 
เพื่อใช้ในราชการส านักช่าง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

- เป็นเรืออลูมิเนียมท้องแบน ขนาด กว้าง 1.80 เมตร ยาว 4.90 เมตร สูง 0.50 เมตร 
- พร้อมด้วยเทรลเลอร์บรรทุกเรือ มีบังโคลน มีไฟท้าย 
- มีเสื้อชูชีพ ไม่น้อยกว่า 10 ตัว มีไม้พายอลูมิเนียม (ลอยน้ าได้) ไม่น้อยกว่า 2 เล่ม 
- มีโครงสร้างสแตนเลสติดสัญญาณไฟไซเรนพร้อมเครื่องขยายเสียง  
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอื่น  ๆเป็นไปตาม 

ที่คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นก าหนด 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-15 ล าดับที่ 57 (ส านักช่าง) 

  4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 25,100 บาท 

   4.1 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 25,100 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก  
จ านวน 1 เครื่อง เพื่อบริการผู้มาติดต่อราชการ และใช้ในราชการส านักช่าง  เป็น
ครุภัณฑ์ที่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะดังนี้ 

1) มีหัวก๊อกจ่ายน้ า โดยเป็นน้ าร้อน 1 หัว น้ าเย็น 1 หัว 
2) เป็นเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็นแบบตั้งพ้ืน ระบบต่อท่อประปา 
3) มีระบบกรองน้ าในตัวเครื่อง 
4) ความจุถังเก็บน้ าเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 
5) ความจุถังเก็บน้ าร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร 
6) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในท าด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม 
7) ถังบรรจุน้ าภายในท าด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว 
8) มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ า 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี ผ.03-9 ล าดับที่ 34 (ส านักช่าง) 

   

 
 
งานก่อสร้าง รวม 605,136,000 บาท 
 งบลงทุน รวม 605,136,000 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 605,136,000 บาท 
  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

และสิ่งสาธารณูปการ) 
รวม 2,000,000 บาท 

  1.เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 2,000,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามสัญญา

ก่อสร้างทุกประเภท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 3-392 ล าดับท่ี 1,293  (ส านักช่าง) 
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   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 603,136,000 บาท 
  1.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ต าบลดอนดู่  

อ าเภอหนองสองห้อง - เขตบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ต าบลดอนดู่ 
อ าเภอหนองสองห้อง - เขตบ้านห้วยแร ่หมู่ที่ 7 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,906 เมตร โดยลงลูกรังผิว
จราจรหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,515 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-237 ล าดับที่ 738 (ส านักช่าง) 

     

  2.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ต าบลดอนดู่  
อ าเภอหนองสองห้อง - เขตบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ต าบลดอนดู่ 
อ าเภอหนองสองห้อง - เขตบ้านห้วยแร ่หมู่ที่ 7 ต าบลวังม่วง อ าเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,906 เมตร โดยลงลูกรังผิว
จราจรหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,515 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-237 ล าดับที่ 739 (ส านักช่าง) 

     

  3.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 3020  
บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 - เขตบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ต าบลดอนดู ่ 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 3020  
บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 - เขตบา้นหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ต าบลดอนดู่ อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,906 เมตร 
โดยลงลูกรังผิวจราจรหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,515 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-238 ล าดับที่ 740 (ส านักช่าง) 

     

  4.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 10 - บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู่ เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 3020 อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแกน่  

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นคา่ปรบัปรุงถนนลูกรัง สายจากบา้นหว้ยตะกั่ว หมู่ที่ 10 - บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู ่เชื่อมทางหลวงชนบทหมายเลข 3020 อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,906 เมตร โดยลงลูกรังผิว
จราจรหนา 0.15 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,515 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-238 ล าดับที่ 741 (ส านักช่าง) 
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  5.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ต าบลท่าพระ - 
บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 ต าบลดอนหัน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         631,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ต าบลท่าพระ 
- บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 ต าบลดอนหัน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,025 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-253 ล าดับที่ 790 (ส านักช่าง) 

     

  6.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 21 ต าบลท่าพระ 
อ าเภอเมือง - อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 21 ต าบล
ท่าพระ อ าเภอเมือง - อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. 
และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-253 ล าดับที่ 791 (ส านักช่าง) 

     

  7.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสระ หมู่ที่ 6 ต าบลดอนช้าง - 
บ้านเต่า หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านหว้า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสระ หมู่ที่ 6 ต าบลดอนช้าง 
- บ้านเต่า หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านหว้า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไม่น้อยกว่า 
810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-253 ล าดับที่ 792 (ส านักช่าง) 

     

  8.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 4 ต าบลดอนช้าง - 
ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4008 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 4 ต าบลดอนช้าง 
- ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4008 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 810 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-254 ล าดับที่ 794 (ส านักช่าง) 

     

  9.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่านางาม หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านหว้า 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหลา่นางาม หมู่ที่ 10 ต าบล
บ้านหว้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 810 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-254 ล าดับที่ 795 (ส านักช่าง) 
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  10.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือ หมู่ที่ 2 (ซอยธารน้ าใจ 1) 
ต าบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         375,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือ หมู่ที่ 2 (ซอยธารน้ าใจ 1) 
ต าบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-254 ล าดับที่ 796 (ส านักช่าง) 

     

  11.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่าโพนทอง หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านหว้า –  
ถนนเหล่านาดี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่าโพนทอง หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านหว้า - 
ถนนเหล่านาดี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
900 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
459 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-255 ล าดับที่ 797 (ส านักช่าง) 

     

  12.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 ต าบลดอนหัน - ต าบลท่าพระ 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหลุบหญา้คา หมู่ที่ 9 ต าบลดอนหัน - 
ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลูกรังหนา 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 
620 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-255 ล าดับที่ 799 (ส านักช่าง) 

     

  13.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 - บ้านหนองหัววัว 
หมู่ที่ 6 ต าบลโคกสี - บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองตูม อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน        448,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่า หมู่ที ่5 - บ้าน
หนองหัววัว หมู่ที่ 6 ต าบลโคกสี - บ้านดอนธาต ุหมู่ที่ 8 ต าบลหนองตูม อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 
0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.15 
เมตร รวมระยะทาง 196 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 728.50 ตร.ม. 
และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 3-207 ล าดับที่ 632 (ส านักช่าง) 
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  14.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 - บ้านเลิง หมู่ที่ 8 ต าบลโคกสี - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         497,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสี หมู่ที่ 1 - บ้านเลิง หมูท่ี่ 8 ต าบล
โคกสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทาง 1,830 เมตร 
หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,390 ลบ.ม. (บดอดัแน่น) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-208 ล าดับที่ 633 (ส านักช่าง) 

     

  15.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ 4 ต าบลโคกสี –  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         444,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรหมนมิิต หมูท่ี่ 4 ต าบล
โคกสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 720 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-208 ล าดับที่ 634 (ส านักช่าง) 

     

  16.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านปากเปือย หมู่ที่ 7 ต าบลบึงเนียม - บ้านพระคือ 
หมู่ที่ 3,16 ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน        486,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านปากเปือย หมู่ที่ 7 ต าบลบึงเนียม – บ้าน
พระคือ หมู่ที่ 3,16 ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทาง 1,940 เมตร 
หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,356 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-208 ล าดับที่ 635 (ส านักช่าง) 

     

  17.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงเนียม หมู่ที่ 1 ต าบลบึงเนียม –  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ขอนแกน่ - เชียงยืน) อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน่ 

จ านวน         449,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงเนียม หมู่ที่ 1 ต าบลบึงเนียม 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ขอนแก่น - เชียงยืน) อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 728 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-209 ล าดับที่ 636 (ส านักช่าง) 
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  18.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 10 ต าบล
หนองตูม - ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก ถ 10069 (หนองบัวน้อย - 
กระนวน) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน        480,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 10 
ต าบลหนองตมู - ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก ถ 10069 (หนองบัวน้อย - 
กระนวน) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 195 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และตดิตั้งป้าย
ช่ือโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-209 ล าดับที่ 637 (ส านักช่าง) 

     

  19.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตูม หมู่ที่ 1 ต าบลหนองตูม - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         471,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตูม หมู่ที ่1 ต าบล
หนองตูม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 191 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 764 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-209 ล าดับที่ 638 (ส านักช่าง) 

     

  20.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 11 ต าบลบึงเนียม - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ขอนแกน่ - เชียงยืน) อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน่ 

จ านวน         395,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 11 ต าบลบึงเนียม - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ขอนแก่น - เชียงยืน) อ าเภอเมือง จงัหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. (หินคลุกกลบขอบไหล่ทาง) และตดิตั้งป้าย
ช่ือโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-209 ล าดับที่ 639 (ส านักช่าง) 

     

  21.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ท่ี 5 ต าบลพระลับ - 
บ้านสงเปือย หมู่ที่ 8,12 ต าบลบึงเนียม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         473,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวถนน หมู่ที่ 5 ต าบลพระลับ 
- บ้านสงเปือย หมู่ที่ 8,12 ต าบลบงึเนียม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 768 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-210 ล าดับที่ 640 (ส านักช่าง) 
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  22.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองแสง  
หมู่ที่ 17 ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - เขตต าบลโพนงาม 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

จ านวน        498,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 17 ต าบลพระลับ อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแก่น - เขตต าบลโพนงาม อ าเภอ
โกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 388 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,552 ตร.ม. และตเีส้นผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-210 ล าดับที่ 641 (ส านักช่าง) 

     

  23.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกท่า หมู่ที่ 11 ต าบลหนองตูม - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         450,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกท่า หมู่ที่ 11 ต าบล
หนองตูม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 730 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-210 ล าดับที่ 642 (ส านักช่าง) 

     

  24.ค่าก่อสร้างถนนดิน สายจากบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ต าบลโนนข่า - บ้านป่าพร้าว 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน สายจากบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ต าบลโนนข่า - 
บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวดัขอนแก่น  ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 1,595 เมตร ถมดินสงูเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปรมิาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 4,585 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-238 ล าดับที่ 742 (ส านักช่าง) 

     

  25.ค่าก่อสร้างถนนดิน สายจากบ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ต าบลหนองมะเขือ –  
บ้านหนองหญ้าปลอ้ง หมู่ที่ 12 ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน สายจากบ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ต าบลหนองมะเขือ 
- บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 12 ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,595 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,585 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และตดิตั้งป้ายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-238 ล าดับที่ 743 (ส านักช่าง) 

     

  26.ค่าก่อสร้างถนนดิน สายจากบ้านโคกเสน่ห์ หมู่ที่ 13 ต าบลหนองแวงนางเบ้า 
- เขตต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน สายจากบ้านโคกเสน่ห์ หมู่ที่ 13 ต าบลหนองแวง
นางเบ้า - เขตต าบลปอแดง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,595 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
4,585 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-239 ล าดับที่ 744 (ส านักช่าง) 
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  27.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 6 ต าบลสาวะถี - ทางหลวง
ชนบท (สายบ้านทุ่ม - บ้านส าราญ) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         497,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 6 ต าบลสาวะถี - ทาง
หลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - บ้านส าราญ) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,635 
ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-248 ล าดับที่ 774 (ส านักช่าง) 

     

  28.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 ต าบลสาวะถ ี- ทางหลวง
ชนบท (สายบ้านทุ่ม - บ้านส าราญ) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่  

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 ต าบลสาวะถี - ทาง
หลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - บ้านส าราญ) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ช่วงที่ 1 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 
1,646 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-248 ล าดับที่ 775 (ส านักช่าง) 

     

  29.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 9 ต าบลสาวะถี - เขตต าบลแดงใหญ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

จ านวน        488,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านง้ิว หมู่ที่ 9 ต าบลสาวะถ ี- เขตต าบล
แดงใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,900 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
240 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลกูรังไม่น้อยกว่า 1,606 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 
รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-249 ล าดับที่ 776 (ส านักช่าง) 

     

  30.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองปิง หมู่ที่ 10,18 ต าบลสาวะถี –  
ถนนโคลมัโบ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่  

จ านวน         466,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองปิง หมู่ที่ 10,18 ต าบลสาวะถี - 
ถนนโคลัมโบ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,950 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอืมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,534 ลบ.ม.  
(บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-249 ล าดับที่ 777 (ส านักช่าง) 
 
 
 
 
 

     



                      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

217 

  31.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนตุ่น หมู่ท่ี 12 ต าบลสาวะถี - ทางหลวง
ชนบท (สายบ้านทุ่ม - บ้านส าราญ) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่  

จ านวน        498,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 12 ต าบลสาวะถี - ทาง
หลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - บ้านส าราญ) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ช่วงที่ 1 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,025 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,640 ลบ.ม. (บดอัดแนน่) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-249 ล าดับที่ 778 (ส านักช่าง) 

     

  32.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 9,19 ต าบลสาวะถี - ถนนโคลัมโบ 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         247,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านง้ิว หมู่ที่ 9,19 ต าบลสาวะถี - ถนน
โคลัมโบ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,567 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 814 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-250 ล าดับที่ 779 (ส านักช่าง) 

     

  33.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1,17 ต าบลสาวะถี –  
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8,18 ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1,17 ต าบลสาวะถี - 
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8,18 ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,960 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,643 ลบ.ม. (บดอัดแนน่) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-250 ล าดับที่ 780 (ส านักช่าง) 

     

  34.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 7 ต าบลสาวะถี - ทางลาดยาง 
(สาย ขก ถ 10068 บ้านสาวะถี - บ้านงิ้ว) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

จ านวน        482,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 7 ต าบลสาวะถี - ทาง
ลาดยาง (สาย ขก ถ 10068 บ้านสาวะถี - บ้านง้ิว) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,450 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที ่2 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,590 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-250 ล าดับที่ 781 (ส านักช่าง) 
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  35.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ต าบลแดงใหญ่ –  
ทางลาดยาง (สาย ขก ถ 10060 บ้านโนนเรือง - บ้านหนองกอย) อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน่  

จ านวน         463,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ต าบลแดงใหญ่ - 
ทางลาดยาง (สาย ขก ถ 10060 บ้านโนนเรือง - บ้านหนองกอย) อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น  ช่วงที่ 1 ขนาดผวิจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,530 เมตร หนา 
0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-251 ล าดับที่ 782 (ส านักช่าง) 

     

  36.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14,20 ต าบลสาวะถี - 
เขตต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน        498,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 14,20 ต าบลสาวะถ ี
- เขตต าบลบา้นค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 2,950 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,639 ลบ.ม. 
(บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 3-251 ล าดับที่ 783 (ส านักช่าง) 

     

  37.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางลาดยาง (สาย ขก ถ 10066 บ้านลาด
นาเพียง - บ้านหนองเซียงซุย) - บ้านเพ้ียฟาน หมู่ที่ 13 ต าบลสาวะถี  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางลาดยาง (สาย ขก ถ 10066  
บ้านลาดนาเพียง - บ้านหนองเซียงซุย) - บ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 13 ต าบลสาวะถี 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,575 
เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผวิจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 
เมตร ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,647 ลบ.ม. (บดอดัแน่น) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-251 ล าดับที่ 784 (ส านักช่าง) 

     

  38.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเพ้ียฟาน หมู่ที่ 13 ต าบลสาวะถี –  
ทางหลวงชนบท (สายบา้นโนนรัง - บ้านป่าหวายนัง่) อ าเภอเมอืง จงัหวัดขอนแกน่ 

จ านวน        498,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 13 ต าบลสาวะถี - 
ทางหลวงชนบท (สายบ้านโนนรัง - บ้านป่าหวายนั่ง) อ าเภอเมือง จงัหวัด
ขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,642 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบแปลน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-252 ล าดับที่ 785 (ส านักช่าง) 
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  39.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 8,18 ต าบลบ้านทุ่ม –  
เขตต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

จ านวน         432,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 8,18 ต าบลบ้านทุ่ม - 
เขตต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,530 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,425 ลบ.ม. 
(บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 3-252 ล าดับที่ 786 (ส านักช่าง) 

     

  40.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนกู่ หมู่ที่ 5,24 ต าบลสาวะถี - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข 2009 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

จ านวน         437,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนกู่ หมู่ที่ 5,24 ต าบลสาวะถี –  
ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,765 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไม่น้อยกว่า 
1,437 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-252 ล าดับที่ 787 (ส านักช่าง) 

     

  41.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 9,19 ต าบลสาวะถี - 
เขตต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

จ านวน        498,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านง้ิว หมู่ที่ 9,19 ต าบลสาวะถ ี
- เขตต าบลบา้นค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และ
ติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสว่นจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-252 ล าดับที่ 788 (ส านักช่าง) 

     

  42.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสาวะถี หมู่ที่ 7 ต าบลสาวะถี - 
ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุม่ - บ้านส าราญ) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่   

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสาวะถี หมูท่ี่ 7 ต าบล 
สาวะถี - ทางหลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม - บ้านส าราญ) อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น   ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-253 ล าดับที่ 789 (ส านักช่าง) 

     

  43.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10060 บ้านโนนเรือง - 
บ้านหนองกอย อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน        498,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10060 บ้านโนนเรือง 
- บ้านหนองกอย อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ยาว 162 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. 
และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-329 ล าดับที่ 1,060 (ส านกัช่าง) 
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  44.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 16 ต าบลบ้านค้อ - 
ทางลาดยาง (สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสี หมู่ที ่16 ต าบล
บ้านค้อ - ทางลาดยาง (สายบ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ) อ าเภอเมอืง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 101 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 808 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-329 ล าดับที่ 1,061 (ส านักช่าง) 

     

  45.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเปี้ย หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านค้อ 
- ทางลาดยาง (สายบ้านโคกสี - ทางลาดยางสาย ขก ถ 10059) อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน่   

จ านวน        498,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเปี้ย หมู่ที่ 5 ต าบล
บ้านค้อ - ทางลาดยาง (สายบ้านโคกสี - ทางลาดยางสาย ขก ถ 10059) อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-329 ล าดับที่ 1,062 (ส านักช่าง) 

     

  46.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเรือง หมู่ที่ 18 ต าบลบ้านค้อ 
- บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 7 ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน        498,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเรือง หมู่ที่ 18 
ต าบลบ้านค้อ - บ้านหนองหลุบ หมู่ท่ี 7 ต าบลแดงใหญ ่อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-330 ล าดับที่ 1,063 (ส านักช่าง) 

     

  47.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเพ้ียฟาน หมู่ที่ 5 ต าบลส าราญ 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 5 ต าบล
ส าราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 804 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-330 ล าดับที่ 1,064 (ส านักช่าง) 

     

  48.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 12 ต าบลส าราญ - 
เขตต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน        498,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 12 ต าบลส าราญ 
- เขตต าบลศลิา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และ
ติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสว่นจังหวัด
ขอนแก่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-330 ล าดับที่ 1,065 (ส านักช่าง) 
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  49.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอัมพวัน หมู่ที่ 8 ต าบลส าราญ 
- ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

จ านวน        498,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอมัพวัน หมู่ที่ 8 ต าบล
ส าราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-330 ล าดับที่ 1,066 (ส านักช่าง) 

     

  50.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
230 - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

จ านวน        498,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 - บ้านโนนม่วง หมูท่ี่ 3 ต าบลศลิา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-331 ล าดับที่ 1,067 (ส านักช่าง) 

     

  51.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน หมู่ท่ี 13 ต าบลโนนท่อน 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน        498,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนน หมู่ที่ 13 ต าบล
โนนท่อน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 810 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-331 ล าดับที่ 1,068 (ส านักช่าง) 

     

  52.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค าบอน หมู่ที่ 7 ต าบลโนนท่อน 
- ทางลาดยาง (สายบ้านโนนลาน - บ้านซ าจาน) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน        498,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค าบอน หมู่ที่ 7 ต าบล
โนนท่อน - ทางลาดยาง (สายบ้านโนนลาน - บ้านซ าจาน) อ าเภอเมอืง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-331 ล าดับที่ 1,069 (ส านักช่าง) 

     

  53.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม หมู่ที ่12 ต าบล
โนนท่อน อ าเภอเมือง - เขตต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 
ต าบลโนนท่อน อ าเภอเมือง - เขตต าบลท่ากระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-331 ล าดับที่ 1,070 (ส านักช่าง) 
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  54.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 ต าบล
โนนท่อน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์เจรญิ หมู่ที่ 10 
ต าบลโนนท่อน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-332 ล าดับที่ 1,071 (ส านักช่าง) 

     

  55.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างวารี หมู่ที่ 10 ต าบลชุมแพ - 
เทศบาลเมืองชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         475,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างวารี หมู่ที่ 10 ต าบลชุมแพ 
- เทศบาลเมืองชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. และ
ติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสว่นจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-183 ล าดับที่ 547 (ส านักช่าง) 

     

  56.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชิญ หมู่ที่ 6 ต าบลชุมแพ - 
เทศบาลเมืองชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         475,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชิญ หมู่ที่ 6 ต าบลชุมแพ - 
เทศบาลเมืองชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.  
และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-183 ล าดับที่ 548 (ส านักช่าง) 

     

  57.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองบัว หมูที่ 11 ต าบล
ชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน        498,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านหนองบัว หมูที่ 11 
ต าบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 312 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
1,560 ตร.ม. และตเีส้นผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-184 ล าดับที่ 549 (ส านักช่าง) 

     

  58.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองจิก หมู่ที่ 7 ต าบลชุมแพ 
- เทศบาลเมืองชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน        498,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านหนองจิก หมู่ที่ 7 
ต าบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 177 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 85 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,572 ตร.ม. และ
ตีเส้นผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-184 ล าดับที่ 550 (ส านักช่าง) 
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  59.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ 4  
ต าบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         700,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 4 
ต าบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 439 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 
2,195 ตร.ม. และตเีส้นผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-184 ล าดับที่ 551 (ส านักช่าง) 

     

  60.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนไผ่กุดหิน เทศบาลเมืองชุมแพ  
(ข้างโรงเรียนสอนภาษา) - บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 5 ต าบลไชยสอ อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         475,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนไผ่กุดหิน เทศบาลเมืองชุม
แพ (ข้างโรงเรียนสอนภาษา) - บ้านหนองสังข์ หมู่ที ่5 ต าบลไชยสอ อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-184 ล าดับที่ 552  
(ส านักช่าง) 

     

  61.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยสอ หมู่ที่ 1 ต าบลไชยสอ - 
ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         455,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บ้านไชยสอ หมู่ที่ 1 ต าบลไชยสอ - 
ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และตดิตั้ง
ป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-185 ล าดับที่ 553 (ส านักช่าง) 

     

  62.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนไผ่กุดหิน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 
เทศบาลเมืองชุมแพ - ต าบลไชยสอ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         245,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนไผ่กุดหิน บ้านดอนหัน  
หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองชุมแพ - ต าบลไชยสอ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 438 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-185 ล าดับที่ 554 (ส านักช่าง) 

     

  63.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเด่ือ หมู่ที่ 6 ต าบลไชยสอ –  
ทางหลวงหมายเลข 201 อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         457,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 6 ต าบลไชยสอ 
- ทางหลวงหมายเลข 201 อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม. 
และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-185 ล าดับที่ 555 (ส านักช่าง) 
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  64.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปู่ตาพัฒนา เทศบาลเมืองชุมแพ - 
ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         475,000  บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปู่ตาพัฒนา เทศบาลเมือง 
ชุมแพ - ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. 
และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-185 ล าดับที่ 556 (ส านักช่าง) 

     

11  65.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสว่างวารี 3 เทศบาลเมืองชุมแพ 
- ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         455,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนสว่างวารี 3 เทศบาลเมือง
ชุมแพ - ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และ
ติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสว่นจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-185 ล าดับที่ 557 (ส านักช่าง) 

     

  66.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองทุ่ม 4 เทศบาลเมืองชุมแพ 
- ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         475,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองทุ่ม 4 เทศบาลเมือง
ชุมแพ - ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. 
และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-186 ล าดับที่ 558 (ส านักช่าง) 

     

  67.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโนนปกักลิ้ง เทศบาลเมืองชุมแพ - 
ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         475,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโนนปักกลิ้ง เทศบาลเมือง
ชุมแพ - ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. 
และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-186 ล าดับที่ 559 (ส านักช่าง) 

     

  68.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศพัฒนา ซอย 8 
เทศบาลเมืองชุมแพ - ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         442,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศพัฒนา ซอย 8 
เทศบาลเมืองชุมแพ - ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 790 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-186 ล าดับที่ 560 (ส านักช่าง) 
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  69.ค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม หมู่ที่ 4 
ต าบลขัวเรียง อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         700,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านขามป้อม หมู่ที่ 
4 ต าบลขัวเรียง อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวลาน คสล.กว้าง 31 เมตร 
ยาว 47.50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. 
และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-395 ล าดับที่ 1,301 (ส านักช่าง) 

     

  70.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 ต าบล
หนองไผ่ - ต าบลวังหินลาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองไผ่ - ต าบลวังหินลาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไม่น้อยกว่า 
875 ตร.ม. และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-395 ล าดับที่ 1,302 (ส านักช่าง) 

     

  71.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบง หมู่ที่ 6 ต าบลหนองไผ่ - 
บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ต าบลวังหินลาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         450,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบง หมู่ที่ 6 ต าบลหนองไผ ่
- บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ต าบลวังหินลาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 790 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-395 ล าดับที่ 1,303 (ส านักช่าง) 

     

  72.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 ต าบลหนอง
เสาเล้า – ถนนมะลิวัลย ์อ าเภอชมุแพ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 ต าบล
หนองเสาเล้า - ถนนมะลิวลัย ์อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 
ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-395 ล าดับที่ 1,304 (ส านักช่าง) 

     

  73.ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาด 8 x 12 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีอาคารไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. รายละเอยีดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-394 ล าดับที ่1,298 (ส านักช่าง) 
 
 

     



                  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

226 

  74.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านค ามืดเหนือ หมู่ที่ 12 ต าบลน้ าพอง - ต าบล
สะอาด อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         492,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านค ามืดเหนือ หมู่ที่ 12 ต าบลน้ าพอง - 
ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,955 ลบ.ม.  
(บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-186 ล าดับที่ 561 (ส านักช่าง) 

     

  75.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองโน หมู่ท่ี 11 ต าบลน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง 
- ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน่  

จ านวน         494,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ต าบลน้ าพอง อ าเภอ
น้ าพอง - ต าบลค าม่วง อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปรมิาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,963 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-187 ล าดับที ่562 (ส านักช่าง) 

     

  76.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านค าแกน่คูณ หมู่ที่ 12 ต าบลม่วงหวาน 
- ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแกน่     

จ านวน         410,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านค าแก่นคูณ หมู่ที่ 12 ต าบล
ม่วงหวาน - ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร ยาว 167 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยางไม่น้อย
กว่า 1,169 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารสว่นจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-187 ล าดับที่ 563 (ส านักช่าง) 

     

  77.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 10 ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  

จ านวน         300,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 10 ต าบลม่วงหวาน 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปรมิาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,192 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-187 ล าดับที่ 564 (ส านักช่าง) 

     

  78.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ต าบลสะอาด 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนน ขก 4003   

จ านวน         404,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ต าบล
สะอาด อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนน ขก 4003 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 145 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมน่้อยกว่า 
1,160 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-187 ล าดับที่ 565 (ส านักช่าง) 
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  79.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลบัวเงิน อ าเภอน้ าพอง 
- ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         461,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลบัวเงิน อ าเภอ
น้ าพอง - ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,828 
ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-187 ล าดับที่ 566 (ส านักช่าง) 

     

  80.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านค าจั่น หมู่ที่ 6 ต าบลบัวเงิน - ต าบลพังทุย 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         261,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านค าจั่น หมู่ที่ 6 ต าบลบัวเงิน - ต าบลพังทุย 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลกูรังไม่น้อยกว่า 1,039 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-188 ล าดับที่ 567 (ส านักช่าง) 

     

  81.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ต าบลบัวเงิน อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแกน่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (น้ าพองกระนวน)  

จ านวน        278,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ต าบลบัวเงิน อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 (น้ าพองกระนวน) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 445 เมตร ถมดินสูงเฉลีย่ 0.45 เมตร หรอืมีปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 1,301 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 353 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-188 ล าดับท่ี 568 (ส านักช่าง) 

     

  82.ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  
ในเขตต าบลบัวเงิน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
ในเขตต าบลบัวเงิน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร จ านวน 2 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อย
กว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมใต้น้ า ขนาด
มอเตอร์ 1.5 แรงม้า และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-384 ล าดับที่ 1,270 (ส านักช่าง) 
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  83.ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร  
ในเขตต าบลพังทุย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
ในเขตต าบลพังทุย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 
นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร จ านวน 2 บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อย
กว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมใต้น้ า ขนาด
มอเตอร์ 1.5 แรงม้า และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-384 ล าดับที่ 1,271 (ส านักช่าง) 

     

  84.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 ต าบลบริบูรณ์ - ต าบลสชีมพู 
อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         199,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 ต าบลบริบรูณ์ –  
ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-216 ล าดับที่ 664 (ส านักช่าง) 

     

  85.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านผาน้ าเท่ียง หมู่ที่ 4 ต าบลบริบูรณ์ –  
ต าบลสีชมพู อ าเภอสชีมพ ูจังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         332,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านผาน้ าเที่ยง หมู่ที่ 4 ต าบลบริบูรณ์ - 
ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,000 เมตร หรือมปีริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เกลีย่เรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-216 ล าดับที่ 665 (ส านักช่าง) 

     

  86.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 2 ต าบลบริบูรณ์ –  
ต าบลสีชมพู อ าเภอสชีมพ ูจังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         400,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 2 ต าบลบริบรูณ์ - 
ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,012 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-216 ล าดับที่ 666 (ส านักช่าง) 

     

  87.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 ต าบลบริบูรณ์ –  
ต าบลสีชมพู อ าเภอสชีมพู จังหวดัขอนแกน่ 

จ านวน        448,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 ต าบลบรบิูรณ์ - ต าบล
สีชมพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,134 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-217 ล าดับที ่667 (ส านักช่าง) 
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  88.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านผาขาม หมู่ที่ 5 ต าบลบริบูรณ์ - ต าบลสีชมพู 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         400,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านผาขาม หมู่ที่ 5 ต าบลบรบิูรณ์ –  
ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,012 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-217 ล าดับที่ 668 (ส านักช่าง) 

     

  89.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนประวัติ หมู่ที่ 6 ต าบลบริบูรณ์ –  
ต าบลสีชมพู อ าเภอสชีมพู จังหวดัขอนแกน่ 

จ านวน         400,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนประวัติ หมู่ที่ 6 ต าบลบริบรูณ์ - 
ต าบลสีชมพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,012 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-217 ล าดับที่ 669 (ส านักช่าง) 

     

  90.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสวัสด์ิ หมู่ที่ 7 ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น - ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

จ านวน         400,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสวสัดิ์ หมู่ที่ 7 ต าบลบริบูรณ์ 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล าภู ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,012 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-217 ล าดับที่ 670 (ส านักช่าง) 

     

  91.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเทพชมพู หมู่ที่ 9 ต าบลบริบูรณ์ –  
ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         332,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเทพชมพู หมู่ที่ 9 ต าบลบริบูรณ์ - 
ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-218 ล าดับที่ 671 (ส านักช่าง) 

     

  92.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสขุ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแดง –  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันตสิุข หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแดง - 
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,880 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,209 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-218 ล าดับที่ 672 (ส านักช่าง) 
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  93.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ต าบลหนองแดง –  
ต าบลนาจาน อ าเภอสชีมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         433,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโพธ์ิทอง หมู่ที่ 7 ต าบลหนองแดง - 
ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-218 ล าดับที่ 673 (ส านักช่าง) 

     

  94.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแดง - ต าบลศรีสุข 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันตสิุข หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแดง - 
ต าบลศรีสุข อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,216 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-218 ล าดับที่ 674 (ส านักช่าง) 

     

  95.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 10 ต าบลหนองแดง - ต าบล
บ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโพธ์ิชัย หมู่ที่ 10 ต าบลหนองแดง - 
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 1,655 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที ่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,355 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,224 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-219 ล าดับที่ 676 (ส านักช่าง) 

     

  96.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ต าบลหนองแดง –  
ต าบลศรีสุข อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         499,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านมิตรสมัพันธ์ หมู่ที่ 9 ต าบลหนองแดง - 
ต าบลศรีสุข อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 610 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,910 เมตร หรือมปีริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 1,222 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-219 ล าดับที่ 677 (ส านักช่าง) 

     

  97.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองโก หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแดง - ต าบลศรีสุข 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         379,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองโก หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแดง - 
ต าบลศรีสุข อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,300 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ยาวรวม 2,200 เมตร หรือมีปรมิาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เกลีย่เรยีบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-220 ล าดับที่ 679 (ส านักช่าง) 
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  98.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแดง - ต าบลซ ายาง 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         205,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันตสิุข หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแดง - 
ต าบลซ ายาง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-220 ล าดับที่ 678 (ส านักช่าง) 

     

  99.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันติสขุ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแดง - 
ถนนลาดยางสายบ้านสันตสิุข - บ้านศรีอุบล อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน        138,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสันตสิุข หมู่ที่ 6 ต าบลหนองแดง - 
ถนนลาดยางสายบ้านสันตสิุข - บ้านศรีอุบล อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 336 ลบ.ม. (เกลีย่เรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-219 ล าดับที่ 675 (ส านักช่าง) 

     

  100.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านใหม่ - 
ต าบลซ ายาง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         430,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านใหม่ - 
ต าบลซ ายาง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที ่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,550 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,071 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-220 ล าดับที่ 680 (ส านักช่าง) 

     

  101.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านใหม่ –  
ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านใหม่ - 
ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,960 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-221 ล าดับที่ 681 (ส านักช่าง) 

     

  102.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านใหม่ –  
ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จงัหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเทพรักษา หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านใหม่ - 
ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,960 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-221 ล าดับที่ 682 (ส านักช่าง) 
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  103.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านใหม่ –  
ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ูจงัหวัดขอนแก่น 

จ านวน         371,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเบ็ญจวัลย์ หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านใหม่ - 
ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,200 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-221 ล าดับที่ 683 (ส านักช่าง) 

     

  104.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านใหม่ - ต าบลดงลาน 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านใหม่ - ต าบล
ดงลาน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,960 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ยาวรวม 2,960 เมตร หรือมีปรมิาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. (เกลีย่เรยีบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-222 ล าดับที่ 684 (ส านักช่าง) 

     

  105.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านใหม่ –  
ต าบลภูห่าน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         303,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านใหม่ - 
ต าบลภูห่าน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ช่วงที ่2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 1,800 เมตร หรือมปีริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 756 ลบ.ม. (เกลีย่เรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-222 ล าดับที่ 685 (ส านักช่าง) 

     

  106.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 11 เชื่อมถนนลาดยางบ้าน
โสกรัง หมู่ที่ 3 ต าบลศรีสุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         251,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 11 เชื่อมถนนลาดยาง
บ้านโสกรัง หมู่ที่ 3 ต าบลศรสีุข - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 อ าเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 609 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-222 ล าดับที่ 686 (ส านักช่าง) 
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  107.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังทรายขาว หมู่ที่ 15 ต าบลศรีสุข –  
ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จงัหวัดขอนแก่น 

จ านวน        208,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังทรายขาว หมู่ที่ 15 ต าบลศรสีุข - 
ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที ่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 1,600 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 504 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอยีดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-223 ล าดับที่ 687 (ส านักช่าง) 

     

  108.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกรัง หมู่ที่ 3 ต าบลศรีสุข - ต าบลหนองแดง 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกรัง หมู่ท่ี 3 ต าบลศรีสขุ - ต าบล
หนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,020 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ยาวรวม 2,920 เมตร หรือมีปรมิาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 1,226 ลบ.ม. (เกลีย่เรยีบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-223 ล าดับที่ 688 (ส านักช่าง) 

     

  109.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ต าบลศรีสุข - ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน        381,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ต าบลศรีสุข –  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,200 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-223 ล าดับที่ 689 (ส านักช่าง) 

     

  110.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ต าบลศรีสุข - ต าบลวังเพ่ิม 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         242,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ต าบลศรีสุข - ต าบล
วังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม.  
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 3-224 ล าดับที่ 690 (ส านักช่าง) 

     

  111.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 ต าบลศรีสุข - ต าบลวังเพ่ิม 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         433,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 ต าบลศรีสุข – 
ต าบลวังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 2-224 ล าดับที่ 691 (ส านักช่าง) 
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  112.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 ต าบลศรีสุข - ต าบลวังเพ่ิม 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 ต าบลศรีสุข - ต าบลวังเพิ่ม 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,320 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 600 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ยาวรวม 2,920 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อย
กว่า 1,226 ลบ.ม. (เกลีย่เรยีบ) รายละเอยีดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-224 ล าดับที่ 692 (ส านักช่าง) 

     

  113.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 5 ต าบลศรีสุข - ต าบลวังเพ่ิม 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 5 ต าบลศรีสุข - ต าบล
วังเพิ่ม อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,216 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-224 ล าดับที่ 693 (ส านักช่าง) 

     

  114.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ต าบลภูห่าน - บ้านศรีอุบล 
หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอสชีมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ต าบลภูห่าน - บ้านศรีอุบล 
หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,985 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,985 เมตร  
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,253 ลบ.ม. (เกลี่ยเรยีบ) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-225 ล าดับที่ 694 (ส านักช่าง) 

     

  115.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ต าบลภูห่าน - บ้านสวนสวรรค์ 
หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ต าบลภูหา่น - บ้านสวน
สวรรค์ หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 585 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,985 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,253 ลบ.ม. (เกลี่ยเรยีบ) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-225 ล าดับที่ 695 (ส านักช่าง) 

     

  116.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ต าบลภูห่าน - ต าบลซ ายาง 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 ต าบลภหู่าน - ต าบล
ซ ายาง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,420 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,258 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-225 ล าดับที่ 696 (ส านักช่าง) 
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  117.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 14 ต าบลวังเพ่ิม - ต าบลสีชมพู 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 14 ต าบลวังเพิ่ม - ต าบลสี
ชมพู อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,960 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-226 ล าดับที่ 697 (ส านักช่าง) 

     

  118.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ต าบลวังเพ่ิม - 
ถนนลาดยางสายบ้านวังเพ่ิม - บ้านโสกสม้กบ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ต าบลวังเพิ่ม - 
ถนนลาดยางสายบ้านวังเพิ่ม - บ้านโสกสม้กบ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น  
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
ยาวรวม 2,960 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-226 ล าดับที่ 698 (ส านักช่าง) 

     

  119.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ต าบลวังเพ่ิม - ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 9 ต าบลวังเพิ่ม - ต าบล
บ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,960 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-226 ล าดับที่ 699 (ส านักช่าง) 

     

  120.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหาดสวรรค์ หมู่ที่ 13 ต าบลวังเพ่ิม –  
ต าบลศรีสุข อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหาดสวรรค์ หมู่ที่ 13 ต าบลวังเพิ่ม - 
ต าบลศรีสุข อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,248 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-226 ล าดับที่ 700 (ส านักช่าง) 

     

  121.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 12 ต าบลนาจาน 
อ าเภอสีชมพู - ต าบลวังหินลาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         356,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 12 ต าบลนาจาน 
อ าเภอสีชมพู - ต าบลวังหินลาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-227 ล าดับที่ 701 (ส านักช่าง) 
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  122.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาจาน หมู่ท่ี 1 ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู 
- เขตอ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาจาน หมู่ที่ 1 ต าบลนาจาน อ าเภอสี
ชมพู - เขตอ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ช่วงที ่2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ยาวรวม 2,800 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-227 ล าดับที่ 702 (ส านักช่าง) 

     

  123.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนส าราญ หมู่ที่ 5 ต าบลนาจาน  
อ าเภอสีชมพู - ต าบลวังหินลาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         400,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนส าราญ หมู่ที่ 5 ต าบลนาจาน 
อ าเภอสีชมพู - ต าบลวังหินลาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 945 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-227 ล าดับที่ 703 (ส านักช่าง) 

     

  124.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนางาม หมู่ที่ 14 ต าบลนาจาน - 
ถนนลาดยางสายบ้านโนนทนั - บ้านหนองไฮ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         160,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนางาม หมู่ที่ 14 ต าบลนาจาน - 
ถนนลาดยางสายบ้านโนนทัน - บ้านหนองไฮ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 378 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-227 ล าดับที่ 704 (ส านักช่าง) 

     

  125.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ต าบลนาจาน  
อ าเภอสีชมพู - เขตอ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ต าบลนาจาน 
อ าเภอสีชมพู - เขตอ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผวิจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,800 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-228 ล าดับที่ 705 (ส านักช่าง) 

     

  126.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ต าบลนาจาน –  
ต าบลศรีสุข อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนยม หมู่ที่ 10 ต าบลนาจาน - 
ต าบลศรีสุข อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,180 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-228 ล าดับที่ 706 (ส านักช่าง) 
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  127.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู 
- ต าบลหนองเขียด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         267,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ต าบลนาจาน  
อ าเภอสีชมพู - ต าบลหนองเขียด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 630 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-228 ล าดับที่ 707 (ส านักช่าง) 

     

  128.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ต าบลนาจาน  
อ าเภอสีชมพู - ต าบลวังหินลาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ต าบลนาจาน อ าเภอ
สีชมพู - ต าบลวังหินลาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,800 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-229 ล าดับที่ 708 (ส านักช่าง) 

     

  129.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ต าบลนาจาน –  
ต าบลซ ายาง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ต าบลนาจาน - 
ต าบลซ ายาง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,180 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-229 ล าดับที่ 709 (ส านักช่าง) 

     

  130.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพู 
- ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหนิคลกุ บ้านนาเจรญิ หมู่ที่ 11 ต าบลนาจาน อ าเภอสีชมพ ู
- ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-229 ล าดับที่ 710 (ส านักช่าง) 

     

  131.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ต าบลดงลาน - ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ต าบลดงลาน - ต าบล
บ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ช่วงที ่2 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ยาวรวม 3,000 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-230 ล าดับที่ 711 (ส านักช่าง) 
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  132.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 ต าบลดงลาน –  
ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 ต าบลดงลาน - 
ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,268 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-230 ล าดับที่ 712 (ส านักช่าง) 

     

  133.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 ต าบลดงลาน –  
ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 ต าบลดงลาน –  
ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 2,140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที ่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,440 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,268 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-230 ล าดับที่ 713 (ส านักช่าง) 

     

  134.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ต าบลดงลาน - ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         366,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ต าบลดงลาน - ต าบล
บ้านใหม่ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 924 ลบ.ม.  
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-231 ล าดับที ่714 (ส านักช่าง) 

     

  135.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ต าบลซ ายาง  
อ าเภอสีชมพู - ต าบลวังหินลาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ต าบลซ ายาง 
อ าเภอสีชมพู - ต าบลวังหินลาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,340 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,216 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-231 ล าดับที่ 715 (ส านักช่าง) 

     

  136.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ต าบลซ ายาง –  
ต าบลภูห่าน อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแกน่  

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองขี้ควาย หมู่ที่ 4 ต าบลซ ายาง - 
ต าบลภูห่าน อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น  ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 2,280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,880 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,209 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-231 ล าดับที่ 716 (ส านักช่าง) 
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  137.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านซ ายาง หมู่ที่ 1 ต าบลซ ายาง - ต าบลภูห่าน 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านซ ายาง หมู่ที่ 1 ต าบลซ ายาง - ต าบลภูห่าน 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,340 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,216 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-232 ล าดับที่ 717 (ส านักช่าง) 

     

  138.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสารจอด หมู่ที่ 2 ต าบลซ ายาง - ต าบลนาจาน 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         346,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสารจอด หมู่ท่ี 2 ต าบลซ ายาง - ต าบล
นาจาน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม.  
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-232 ล าดับที่ 718 (ส านักช่าง) 

     

  139.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านตาด หมู่ที่ 5 ต าบลซ ายาง - ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         225,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านตาด หมู่ที่ 5 ต าบลซ ายาง - ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 546 ลบ.ม. (เกลี่ยเรยีบ) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-232 ล าดับที่ 719 (ส านักช่าง) 

     

  140.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ต าบลสีชมพู - ต าบลวังเพ่ิม 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         256,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ต าบลสีชมพู - ต าบลวังเพิ่ม 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 630 ลบ.ม.  
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-232 ล าดับที่ 720 (ส านักช่าง) 

     

  141.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ต าบลสีชมพู - ต าบล
บริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         359,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ต าบลสีชมพู - ต าบล
บริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 882 ลบ.ม.  
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-233 ล าดับที่ 721 (ส านักช่าง) 
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  142.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ต าบลสีชมพ ู–  
ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน        483,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ต าบลสชีมพู –  
ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
2,830 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,188 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-233 ล าดับที่ 722 (ส านักช่าง) 

     

  143.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ต าบลสีชมพู - ต าบลดงลาน 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 ต าบลสชีมพู - ต าบล
ดงลาน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,920 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,226 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-233 ล าดับที่ 723 (ส านักช่าง) 

     

  144.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 7 ต าบลสีชมพู - 
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท 3060 อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         239,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 7 ต าบลสีชมพู - 
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท 3060 อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 588 ลบ.ม. (เกลีย่เรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-233 ล าดับที่ 724 (ส านักช่าง) 

     

  145.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านป่าน หมู่ที่ 8 ต าบลสีชมพู  
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง  
จังหวัดหนองบัวล าภ ู

จ านวน        588,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านป่าน หมู่ที่ 8 ต าบลสีชมพู 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น - ต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล าภู ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 367 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 2,202 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสว่นจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-234 ล าดับที่ 725 (ส านักช่าง) 

     

  146.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านใหม่ - 
ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกจานนาดี หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านใหม่ - 
ต าบลดงลาน อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที ่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 2,960 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,243 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-265 ล าดับที่ 830 (ส านักช่าง) 
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  147.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกรัง หมู่ที่ 3 ต าบลศรีสุข - ต าบลวังเพ่ิม 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโสกรัง หมู่ที่ 3 ต าบลศรีสุข - ต าบลวังเพิ่ม 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,920 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,226 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-265 ล าดับที่ 831 (ส านักช่าง) 

     

  148.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ต าบลภูห่าน  
อ าเภอสีชมพู - ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ต าบลภูห่าน 
อ าเภอสีชมพู - ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,985 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 1,253 ลบ.ม. (เกลีย่เรยีบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-266 ล าดับที่ 832 (ส านักช่าง) 

     

  149.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7 ต าบลดงลาน –  
ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7 ต าบลดงลาน - 
ต าบลบริบูรณ์ อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที ่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 3,000 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-266 ล าดับที่ 833 (ส านักช่าง) 

     

  150.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองทอง หมู่ที่ 11  
ต าบลวังหินลาด - ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         497,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองทอง หมู่ที่ 11 ต าบล
วังหินลาด - ต าบลหนองไผ่ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผวิจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-239 ล าดับที่ 745 (ส านักช่าง) 

     

  151.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านนาค าน้อย หมู่ที่ 3  
ต าบลวังหินลาด - ต าบลหนองเขยีด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         497,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านนาค าน้อย หมูท่ี่ 3 ต าบลวัง
หินลาด - ต าบลหนองเขียด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-239 ล าดับที่ 746 (ส านักช่าง) 
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  152.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองหนามแท่ง หมู่ที่ 8  
ต าบลหนองเขียด อ าเภอชุมแพ - ต าบลภูห่าน อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         497,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บ้านหนองหนามแท่ง หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองเขียด อ าเภอชุมแพ - ต าบลภูห่าน อ าเภอสีชมพ ูจังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมน่้อยกว่า 
1,650 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-239 ล าดับที่ 747 (ส านักช่าง) 

     

  153.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 8 
ต าบลตะกั่วป่า อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น –  
เขตอ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

จ านวน         500,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านดอนตะแบง หมู่ที่ 8 
ต าบลตะกั่วป่า อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอ าเภอบ้านใหม่ไชย
พจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-247 ล าดับที่ 772 (ส านักช่าง) 

     

  154.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองคลองน้อย หมู่ที่ 4 
ต าบลวังหิน เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020 อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         447,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองคลองน้อย 
หมู่ที่ 4 ต าบลวังหิน เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020 อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-247 ล าดับที่ 773 (ส านักช่าง) 

     

  155.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก หมู่ที่ 7 ต าบลหนองสองห้อง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแวง 
อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

จ านวน         450,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก หมู่ที่ 7 ต าบลหนองสองห้อง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแวง 
อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบรุีรัมย ์ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 144 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-255 ล าดับที่ 800 (ส านักช่าง) 
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  156.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11  
ต าบลดงเค็ง - บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ต าบลหนองสองห้อง  
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         450,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมูท่ี่ 11  
ต าบลดงเค็ง - บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-256 ล าดับที่ 801 (ส านักช่าง) 

     

  157.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวองเก่า หมู่ที่ 4 ต าบลหนองไผ่
ล้อม - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู ่อ าเภอหนองสองห้อง  
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         455,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวองเก่า หมู่ที ่4  
ต าบลหนองไผ่ล้อม - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู ่อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 730 ตร.ม. และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-256 ล าดับที่ 802 (ส านักช่าง) 

     

  158.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ต าบลดงเค็ง  
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207  

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ต าบลดงเค็ง อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 609 ลบ.ม. (เกลีย่เรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-256 ล าดับที่ 803 (ส านักช่าง) 

     

  159.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองสองห้อง  
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองสองห้อง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรอืมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) พร้อมถมดินคันทางมปีริมาตรไม่น้อย
กว่า 2,585 ลบ.ม. (เกลีย่เรยีบ) รายละเอยีดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-256 ล าดับที่ 804 (ส านักช่าง) 
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  160.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองไผ่ล้อม - 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู ่อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสวองใหม่ หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองไผ่ล้อม - 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 609 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-257 ล าดับที่ 805 (ส านักช่าง) 

     

10  161.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 6 ต าบลหนองสองห้อง  
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 

จ านวน         499,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 6 ต าบลหนองสองห้อง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรอืมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 609 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอยีดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-257 ล าดับที่ 806 (ส านักช่าง) 

     

  162.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองสองห้อง - 
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก ถ 10088 อ าเภอหนองสองห้อง  
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองสองห้อง - 
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก ถ 10088 อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 609 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-257 ล าดับที่ 807 (ส านักช่าง) 

     

  163.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านหนองไผ่น้อย  
หมู่ที่ 4 ต าบลดอนดู่ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 3020 อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         377,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านหนองไผ่น้อย 
หมู่ที่ 4 ต าบลดอนดู่ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 3020 อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผง
กั้นน้ าพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-258 ล าดับที่ 808 (ส านักช่าง) 
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  164.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 
ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง - บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ต าบลสระแก้ว  
อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         377,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 2 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง - บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ต าบลสระแก้ว 
อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร 
ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ าพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-258 ล าดับที่ 809 (ส านักช่าง) 

     

  165.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านหัวหนองแวง  
หมู่ที่ 7 ต าบลดอนดู่ - บ้านปอแดง หมู่ที่ 6 ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         377,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านหัวหนองแวง 
หมู่ที่ 7 ต าบลดอนดู่ - บ้านปอแดง หมู่ที่ 6 ต าบลคมึชาด อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง  
มีแผงกั้นน้ าพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอยีดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-258 ล าดับที่ 810 (ส านักช่าง) 

     

  166.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านหัวหนองแวง  
หมู่ที่ 7 ต าบลดอนดู่ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 3020 อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         377,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านหัวหนองแวง 
หมู่ที่ 7 ต าบลดอนดู่ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 3020 อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง มีแผง
กั้นน้ าพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-259 ล าดับที่ 811 (ส านักช่าง) 

     

  167.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านหนองบัวแดง 
หมู่ที่ 5 ต าบลตะกั่วป่า - บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 ต าบลหนองไผ่ล้อม  
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         377,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านหนองบัวแดง 
หมู่ที่ 5 ต าบลตะกั่วป่า - บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 ต าบลหนองไผล่อ้ม อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร 
ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ าพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-259 ล าดับที่ 812 (ส านักช่าง) 
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  168.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 5  
ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านหนองสระ หมู่ที่ 5 
ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

จ านวน         355,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านดอนดู่  
หมู่ที่ 5 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านหนองสระ  
หมู่ที่ 5 ต าบลปอพาน อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 1.80 x 
1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่อง และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-259 ล าดับที่ 813 (ส านักช่าง) 

     

  169.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านเลา้ หมู่ที่ 7  
ต าบลตะกั่วป่า - บ้านขุมปนู หมูท่ี่ 2 ต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         490,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านเล้า หมู่ที่ 7 
ต าบลตะกั่วป่า - บ้านขุมปูน หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองไผล่้อม อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง มีแผง
กั้นน้ าพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-260 ล าดับที่ 814 (ส านักช่าง) 

     

  170.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 
ต าบลดอนดู่ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 3020 อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         490,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านโนนท่อน 
หมู่ที่ 3 ต าบลดอนดู่ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 3020 อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง มีแผง
กั้นน้ าพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-260 ล าดับที่ 815 (ส านักช่าง) 

     

  171.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านหนองยาง  
หมู่ที่ 8 ต าบลวังหิน อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2301  

จ านวน         490,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามล าห้วย บ้านหนองยาง 
หมู่ที่ 8 ต าบลวังหิน อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2301  ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 3 ช่อง มีแผง
กั้นน้ าพร้อมปากกระโถน และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-260 ล าดับที่ 816 (ส านักช่าง) 
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  172.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ช่วงที่ 2) สายบ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 2 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง - ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ช่วงที่ 2) สายบ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 2 ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง - ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 184 เมตร ไม่มไีหล่ทาง  
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-326 ล าดับที่ 1,050 (ส านักช่าง) 

     

  173.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ช่วงที่ 2) สายบ้านโนนท่อน 
หมู่ที่ 3 ต าบลดอนดู่ - ทางหลวงชนบท สาย ขก.4020 (หนองสองห้อง - นาเชือก) 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ช่วงที่ 2) สายบ้านโนนท่อน 
หมู่ที่ 3 ต าบลดอนดู่ - ทางหลวงชนบท สาย ขก.4020 (หนองสองห้อง – นาเชือก) 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 184 
เมตร ไม่มไีหล่ทาง หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-326 ล าดับที่ 1,051 (ส านักช่าง) 

     

  174.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9  
ต าบลหนองเม็ก - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ต าบลหันโจด อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         497,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 
ต าบลหนองเม็ก - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ต าบลหันโจด อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 159 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,113 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-261 ล าดับที่ 817 (ส านักช่าง) 

     

  175.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านศุภชัย หมู่ที่ 5  
ต าบลคึมชาด - บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 ต าบลดอนดู ่อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน        498,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านศุภชัย หมู่ที่ 5 
ต าบลคมึชาด - บ้านป่าหวาย หมูท่ี่ 11 ต าบลดอนดู ่อ าเภอหนองสองห้อง  
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-261 ล าดับที่ 818 (ส านักช่าง) 
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  176.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ต าบลวังหิน - 
บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน        498,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านวังทอง หมู่ที่ 2 
ต าบลวังหิน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 ต าบลส าโรง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-261 ล าดับที่ 819 (ส านักช่าง) 

     

  177.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 207  

จ านวน        498,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 207  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิม่เติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-262 ล าดับที่ 820 (ส านักช่าง) 

     

  178.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดอนหัน หมูท่ี่ 8  
ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 5 
ต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 
ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านโนนเพด็ หมู่ที่ 5 
ต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 221 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,105 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-262 ล าดับที่ 821 (ส านักช่าง) 

     

  179.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ต าบลดอนด่ัง 
- บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง  
จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7  
ต าบลดอนดั่ง - บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 229 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,495 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-262 ล าดับที่ 822 (ส านักช่าง) 
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  180.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 
ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2301  

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรตี บ้านศรีสมบรูณ์ หมู่ที่ 7 
ต าบลคมึชาด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข 2301  ช่วงที่ 1 ขนาดผวิจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 
0.04 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางรวมไม่นอ้ยกว่า 1,481 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-263 ล าดับที่ 823 (ส านักช่าง) 

     

  181.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตและก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลคึมชาด - บ้านโนนหัน หมู่ที่ 9  
ต าบลดอนดั่ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตและก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลคึมชาด - บ้านโนนหัน หมู่ที่ 9 ต าบลดอนดั่ง 
อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 233 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,165 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสว่นจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-263 ล าดับที่ 824 (ส านักช่าง) 

     

  182.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ต าบลส าโรง - 
บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 7 ต าบลวังหิน อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 ต าบลส าโรง - 
บ้านหนองเสี้ยว หมู่ท่ี 7 ต าบลวังหิน อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 609 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-263 ล าดับที่ 825 (ส านักช่าง) 

     

  183.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านส าโรง หมู่ที่ 1 ต าบลส าโรง - บ้านศรีสมบูรณ์  
หมู่ที่ 7 ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านส าโรง หมู่ที่ 1 ต าบลส าโรง - บ้านศรีสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 7 ต าบลคึมชาด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร ความยาวรวม 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมปีริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 645 ลบ.ม. (บดอัดแนน่) พร้อมถมดินคันทางมปีรมิาตรไม่น้อยกว่า  
1,479 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-264 ล าดับที่ 826 (ส านักช่าง) 
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  184.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 ต าบลวังหิน 
อ าเภอหนองสองห้อง - บ้านโสกนกเต็น หมู่ที่ 1 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 ต าบลวังหิน 
อ าเภอหนองสองห้อง - บ้านโสกนกเต็น หมู่ที่ 1 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-264 ล าดับที่ 827 (ส านักช่าง) 

     

  185.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 ต าบล
หนองเม็ก - บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมูท่ี่ 12 ต าบล
หนองเม็ก - บ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ต าบลหนองสองห้อง อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-264 ล าดับที่ 828 (ส านักช่าง) 

     

  186.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฝก หมู่ที่ 7 ต าบลหันโจด –  
บ้านส าราญน้อย หมู่ที่ 2 ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         497,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฝก หมู่ท่ี 7 ต าบลหันโจด - 
บ้านส าราญน้อย หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนธาตุ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 786 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-265 ล าดับที่ 829 (ส านักช่าง) 

     

  187.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2  
ต าบลคึมชาด - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู ่อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         246,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 
ต าบลคมึชาด - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู ่อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 115 ท่อน พร้อม
เทคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะบริเวณปากท่อ จ านวน 2 แห่ง และตดิตั้งป้าย
ช่ือโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-383 ล าดับที่ 1,268 (ส านักช่าง) 
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  188.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยานาง หมู่ที่ 2 ต าบลเพ็กใหญ่ 
- บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยานาง หมูท่ี่ 2 ต าบล
เพ็กใหญ่ - บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 822 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-323 ล าดับที่ 1,039 (ส านักช่าง) 

     

  189.ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ต าบลเพ็กใหญ ่
- บ้านหนองคูรอง หมู่ที่ 7 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ต าบล
เพ็กใหญ่ - บ้านหนองคูรอง หมู่ที่ 7 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-323 ล าดับที่ 1,040 (ส านักช่าง) 

     

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

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 
ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล - ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-323 ล าดับที่ 1,041 (ส านักช่าง) 

     

  191.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5  
ต าบลโจดหนองแก - ทางหลวงชนบทสาย ขก.3018 อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5  
ต าบลโจดหนองแก - ทางหลวงชนบทสาย ขก.3018 อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-324 ล าดับที่ 1,042 (ส านักช่าง) 

     

  192.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนานิคม หมู่ที่ 8  
ต าบลหนองแวงนางเบ้า - ทางหลวงชนบท สาย ขก. 1075 อ าเภอพล  
จังหวัดขอนแกน่  

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนานคิม หมู่ที่ 8 ต าบล
หนองแวงนางเบ้า - ทางหลวงชนบท สาย ขก. 1075 อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-324 ล าดับที่ 1,043 (ส านักช่าง) 
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  193.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเสน่ห์ หมู่ที่ 13 ต าบล
หนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล – บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 5 ต าบลปอแดง  
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเสน่ห์ หมู่ที่ 13 
ต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล - บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 5 ต าบลปอแดง 
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-324 ล าดับที่ 1,044 (ส านักช่าง) 

     

  194.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 3 
ต าบลเก่างิ้ว - บ้านหนองตานา หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         499,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 3 
ต าบลเกา่ง้ิว - บ้านหนองตานา หมู่ที่ 4 ต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-324 ล าดับที่ 1,045 (ส านักช่าง) 

     

  195.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 5 ต าบลเก่างิ้ว - 
เทศบาลเมืองเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายบา้นชัยมงคล หมู่ที่ 5 ต าบลเกา่ง้ิว 
- เทศบาลเมืองเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และ
ติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-325 ล าดับที่ 1,046 (ส านักช่าง) 

     

  196.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตะหนนิ หมู่ท่ี 5  
ต าบลหัวทุ่ง - ต าบลเก่างิ้ว อ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่  

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตะหนนิ หมู่ที่ 5 
ต าบลหัวทุ่ง - ต าบลเก่างิ้ว อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-325 ล าดับที่ 1,047 (ส านักช่าง) 

     

  197.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจากถนนทางหลวง 2233 
บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลหัวทุ่ง - ต าบลเพ็กใหญ่ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจากถนนทางหลวง 
2233 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ต าบลหวัทุ่ง - ต าบลเพ็กใหญ ่อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอยีดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-325 ล าดับที่ 1,048 (ส านักช่าง) 
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  198.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 ต าบลโจดหนองแก - 
บ้านหัวคู หมู่ที่ 6 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  

จ านวน         499,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 ต าบลโจดหนองแก 
- บ้านหัวคู หมู่ที่ 6 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  (ช่วงที่ 1) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร (ช่วงที่ 2) ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.10 เมตร (เกลีย่เรยีบ) ความยาว
รวม 1,390 เมตร หรือมปีริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 583 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-391 ล าดับที่ 1,290 (ส านักช่าง) 

     

  199.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านทับบา หมู่ที่ 3  
ต าบลเมืองพล เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อ าเภอพล  
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านทับบา หมู่ที่ 3 
ต าบลเมืองพล เช่ือมทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 207 อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-332 ล าดับที่ 1,072 (ส านักช่าง) 

     

  200.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7  
ต าบลเมืองพล เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 อ าเภอพล  
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 
ต าบลเมืองพล เช่ือมทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 207 อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-332 ล าดับที่ 1,073 (ส านักช่าง) 

     

  201.ค่าติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย ์บนถนนสายบ้านต าแย  
หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองพล - บ้านโนนกอก หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแวงโสกพระ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งพลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านต าแย 
หมู่ที่ 2 ต าบลเมืองพล - บ้านโนนกอก หมู่ที่ 2 ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ชนิดหลอดแอลอดีีไมต่่ ากว่า 50 วัตต ์จ านวน 12 ต้น 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-333 ล าดับที่ 1,074 (ส านักช่าง) 
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  202.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1  
ต าบลโนนข่า - บ้านหนองแวงโคตร หมู่ที่ 13 ต าบลหนองแวงโสกพระ  
อ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 
ต าบลโนนข่า - บ้านหนองแวงโคตร หมู่ที่ 13 ต าบลหนองแวงโสกพระ อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม. และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-333 ล าดับที่ 1,076 (ส านักช่าง) 

     

  203.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 
- บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ต าบลโนนข่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 - บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ต าบลโนนข่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-333 ล าดับที่ 1,077 (ส านักช่าง) 

     

  204.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองแวงใน หมู่ท่ี 9 – 
บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246  
ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 
- บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 เช่ือมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 ต าบลหนองมะเขือ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมน่้อยกว่า 815 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-334 ล าดับที่ 1,078 (ส านักช่าง) 

     

  205.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนพริก หมู่ที่ 7  
ต าบลโคกสง่า - บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล  
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 
ต าบลโคกสง่า - บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-334 ล าดับที่ 1,079 (ส านักช่าง) 
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  206.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนชาด หมู่ที่ 6 เชื่อม
ถนนลาดยาง อบจ. สายบ้านต าแย - บ้านโนนกอก ต าบลหนองแวงโสกพระ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่  

จ านวน         355,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านโนนชาด หมู่ที่ 6 
เชื่อมถนนลาดยาง อบจ. สายบ้านต าแย - บ้านโนนกอก ต าบลหนองแวงโสกพระ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมน่้อยกว่า 580 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หนา้ที่ 3-335 ล าดับที่ 1,081 (ส านักช่าง) 

     

  207.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10  
ต าบลหนองแวงโสกพระ - บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองพล อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         650,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 
ต าบลหนองแวงโสกพระ - บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองพล อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,075 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-335 ล าดับที่ 1,082 (ส านักช่าง) 

     

  208.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต สายบ้านละว้า หมู่ที่ 6,10 
ต าบลเมืองเพีย - บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         797,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรตี สายบ้านละว้า หมู่ที่ 6,10 
ต าบลเมืองเพีย - บ้านโนนข่า หมูท่ี่ 4 ต าบลหัวหนอง อ าเภอบ้านไผ ่จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 0.05 เมตร มไีหล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 1,939 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-210 ล าดับที่ 643 (ส านักช่าง) 

     

  209.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5  
ต าบลหัวหนอง - บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         497,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 
ต าบลหัวหนอง - บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านไผ ่อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร มไีหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. และตดิตั้ง
ป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 3-211 ล าดับที่ 644 (ส านักช่าง) 
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  210.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ต าบลเมืองเพีย 
อ าเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 7 ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน        388,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ต าบลเมืองเพีย 
อ าเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 7 ต าบลเปือยใหญ่ อ าเภอโนนศลิา จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 466.56 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-211 ล าดับที่ 645 (ส านักช่าง) 

     

  211.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1  
ต าบลหัวหนอง - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         497,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 
 ต าบลหัวหนอง - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา  
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. 
และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-211 ล าดับที่ 646 (ส านักช่าง) 

     

  212.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ต าบลหัวหนอง - 
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         497,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ต าบลหัวหนอง 
- เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-212 ล าดับที่ 647 (ส านักช่าง) 

     

  213.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 6 ต าบลในเมือง - 
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         497,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่ที่ 6 ต าบลในเมือง - 
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร มไีหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. และตดิตั้ง
ป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-212 ล าดับที่ 648 (ส านักช่าง) 
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  214.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านไผ่ –  
บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน        498,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านไผ่ - 
บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร หนา 0.15 เมตร มไีหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. และตดิตั้ง
ป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-212 ล าดับที่ 649 (ส านักช่าง) 

     

  215.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมูท่ี่ 5  
ต าบลหัวหนอง - บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         497,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 
ต าบลหัวหนอง - บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. 
และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-212 ล าดับที่ 650 (ส านักช่าง) 

     

  216.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต สายบ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 
ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ - บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลโนนแดง 
อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน        498,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต สายบ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 
ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ - บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบลโนนแดง อ าเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ขนาดผวิจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 
0.04 เมตร (บดอัดแน่น) ไม่มีไหลท่าง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,218 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-213 ล าดับที่ 651 (ส านักช่าง) 

     

  217.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ต าบล
ในเมือง - บ้านภูเหล็ก หมู่ที่ 1 ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         497,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 
ต าบลในเมือง - บ้านภูเหล็ก หมู่ที ่1 ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร มไีหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. และตดิตั้ง
ป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-213 ล าดับที่ 652 (ส านักช่าง) 
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  218.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ต าบลบ้านไผ่ - 
บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         196,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสูง หมูท่ี่ 7 ต าบล
บ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม.  
และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-213 ล าดับที่ 653 (ส านักช่าง) 

     

  219.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ต าบลแคนเหนือ 
- ต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ต าบล
แคนเหนือ - ต าบลป่าปอ อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. 
และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-213 ล าดับที่ 654 (ส านักช่าง) 

     

  220.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองเพีย 
อ าเภอบ้านไผ่ - ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองเพีย 
อ าเภอบ้านไผ่ - ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไม่น้อยกว่า 
840 ตร.ม. และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-214 ล าดับที่ 655 (ส านักช่าง) 

     

  221.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขียน หมู่ท่ี 8  
ต าบลหนองน้ าใส - ต าบลหินต้ัง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองน้ าใส - ต าบลหินตั้ง อ าเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไม่น้อยกว่า 
845 ตร.ม. และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-214 ล าดับที่ 656 (ส านักช่าง) 

     

  222.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างเอ่ียน หมู่ที่ 8 ต าบลป่าปอ 
อ าเภอบ้านไผ่ - ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างเอี่ยน หมู่ที่ 8 ต าบลป่าปอ 
อ าเภอบ้านไผ่ - ต าบลบา้นหัน อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไม่น้อยกว่า 
844 ตร.ม. และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-214 ล าดับที่ 657 (ส านักช่าง) 
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  223.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ต าบลหินต้ัง - 
ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ต าบลหินตั้ง 
- ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม.  
และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-214 ล าดับที่ 658 (ส านักช่าง) 

     

  224.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองลมุพุก หมู่ที่ 7 เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ - บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่  
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         499,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองลมุพุก หมู่ที่ 7 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ - บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ต าบลในเมือง อ าเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม. และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-215 ล าดับที่ 659 (ส านักช่าง) 

     

  225.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ต าบลหินต้ัง - 
ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าง้ิว หมู่ที่ 4 ต าบลหินตั้ง - 
ต าบลบ้านลาน อ าเภอบา้นไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม.  
และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-215 ล าดับที่ 660 (ส านักช่าง) 

     

  226.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 3 ต าบลหินต้ัง - ต าบลบ้านลาน 
อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 3 ต าบลหินตั้ง - ต าบล
บ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ จังหวดัขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,735 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 728 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 3-215 ล าดับที่ 661 (ส านักช่าง) 

     

  227.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่ 
- ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นลาน อ าเภอ
บ้านไผ่ - ต าบลขามป้อม อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 1,770 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 743 ลบ.ม. (เกลี่ยเรยีบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแกน่ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-215 ล าดับที่ 662 (ส านักช่าง) 
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  228.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองตับเต่า หมู่ที่ 7 ต าบลป่าปอ  
อ าเภอบ้านไผ่ - ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         499,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองตับเต่า หมู่ที่ 7 ต าบลป่าปอ 
อ าเภอบ้านไผ่ - ต าบลบา้นหัน อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 743 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-216 ล าดับที่ 663 (ส านักช่าง) 

     

  229.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 2) บ้านฝาง หมู่ที่ 9 - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 
ต าบลโนนทอง - ทางลาดยาง อบจ. สาย ขก ถ. 10010 (บ้านหว้าโง๊ะ - บ้านดงน้อย) 
เชื่อมต าบลโนนทัน อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 2) บ้านฝาง หมู่ที่ 9 - บ้านหินลาด  
หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทอง - ทางลาดยาง อบจ. สาย ขก ถ. 10010 (บ้านหว้าโง๊ะ - 
บ้านดงน้อย) เช่ือมต าบลโนนทัน อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 1,325 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลกุไม่น้อยกว่า 
689 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-188 ล าดับที่ 569 (ส านักช่าง) 

     

  230.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายซ ายางแยกบ่อขยะ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 
- บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ต าบลโนนทอง - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ต าบลโนนทัน 
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายซ ายางแยกบ่อขยะ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 
- บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ต าบลโนนทอง - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ต าบลโนนทัน อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,360 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 707 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-189 ล าดับที่ 570 (ส านักช่าง) 

     

  231.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายโคกซ าบก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 –  
บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทอง - บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ต าบลโนนทัน 
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายโคกซ าบก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - 
บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทอง - บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ต าบลโนนทัน 
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกว่า 696 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-189 ล าดับที่ 571 (ส านักช่าง) 
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  232.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - ป่าชุมชนบ้านห้วย
ทราย ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ - เชื่อมต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - ป่าชุมชนบ้าน
ห้วยทราย ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ - เชื่อมต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวยีง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เกลีย่เรยีบ) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-189 ล าดับที่ 572 (ส านักช่าง) 

     

  233.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - บ้านกุดเลา หมู่ที่ 3  
ต าบลโนนทอง - เชื่อมต าบลสงเปือย อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 – บ้านกุดเลา หมู่ที่ 3 
ต าบลโนนทอง - เชื่อมต าบลสงเปอืย อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรยีบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-189 ล าดับที่ 573 (ส านักช่าง) 

     

  234.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทอง  
อ าเภอหนองเรือ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ต าบลนาชมุแสง อ าเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทอง อ าเภอ
หนองเรือ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 728 ลบ.ม. (เกลีย่เรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-190 ล าดับที่ 575 (ส านักช่าง) 

     

  235.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 2) บ้านภูมลูเบ้า หมู่ที่ 4 - บ้านหนอง
เขื่อนช้าง หมู่ที่ 6,17 ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ เชื่อมต าบลกุดขอนแก่น 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 2) บ้านภูมูลเบา้ หมู่ที่ 4 – บ้านหนอง
เขื่อนช้าง หมู่ที่ 6,17 ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ เช่ือมต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,335 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 694 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-190 ล าดับที่ 576 (ส านักช่าง) 
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  236.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 - แหล่งเกษตรต าบล
โนนทอง อ าเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ขก.4021 ต าบลกุดขอนแก่น  
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 - แหล่งเกษตร
ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ขก.4021 ต าบลกุดขอนแก่น 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,310 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 681 ลบ.ม. (เกลี่ยเรยีบ) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-191 ล าดับที่ 577 (ส านักช่าง) 

     

  237.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองวัวบา บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17  
ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ เชื่อมทางหลวงชนบท ขก.4021 เขตต าบล
หนองกุงธนสาร อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองวัวบา บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 17 
ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ เช่ือมทางหลวงชนบท ขก.4021 เขตต าบลหนอง
กุงธนสาร อ าเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,310 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
681 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 3-191 ล าดับที่ 578 (ส านักช่าง) 

     

  238.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านส าราญหินลาด หมู่ที่ 8 ต าบลกุดกว้าง 
อ าเภอหนองเรือ - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2071 เชื่อมต าบลนาเพียง 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านส าราญหินลาด หมู่ที่ 8 ต าบลกุดกว้าง 
อ าเภอหนองเรือ - เช่ือมทางหลวงชนบท ขก 2071 เช่ือมต าบลนาเพียง อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 390 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร รวม
ความยาว 1,490 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 774 ลบ.ม.  
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-191 ล าดับที่ 579 (ส านักช่าง) 

     

  239.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 - บ้านโนนสะทอน หมู่ท่ี 13 
ต าบลกุดกว้าง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) ต าบลโนนสะอาด 
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 5 - บ้านโนนสะทอน  
หมู่ที่ 13 ต าบลกุดกว้าง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมลวิรรณ)  
ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรอื จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,460 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 759 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-192 ล าดับที่ 580 (ส านักช่าง) 
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  240.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 18 - บ้านหนองดินกี่ หมู่ที่ 14 
ต าบลกุดกว้าง - เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ)  
ต าบลโนนทัน อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 18 - บ้านหนองดินกี่ 
หมู่ที่ 14 ต าบลกุดกว้าง - เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) 
ต าบลโนนทัน อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,210 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 240 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร รวมความยาว 1,450 เมตร หรือมปีริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 753 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-192 ล าดับที่ 582 (ส านักช่าง) 

     

  241.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายร่องหูลิง บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17  
ต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน่ - เชื่อมเขตอ าเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูม ิ

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายร่องหูลิง บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17 
ต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จงัหวัดขอนแก่น - เชื่อมเขตอ าเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,900 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-193 ล าดับที่ 583 (ส านักช่าง) 

     

  242.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 - แหล่งเกษตรต าบลกุดกว้าง 
เลียบล าน้ าเชิญ - เชื่อมเขตต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 - แหล่งเกษตรต าบล
กุดกว้าง เลียบล าน้ าเชิญ - เชื่อมเขตต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรอื จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 733 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-193 ล าดับที่ 584 (ส านักช่าง) 

     

  243.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ต าบลกุดกว้าง - 
เลียบล าน้ าเชิญ - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ต าบลกุดกว้าง 
- เลียบล าน้ าเชิญ - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลีย่ 1 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,900 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-193 ล าดับที่ 585 (ส านักช่าง) 
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  244.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 2) บ้านหนองโน หมู่ท่ี 8 - ป่าสงวนภูเม็ง 
ต าบลบ้านเม็ง - บ้านดอนหัน ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอน 2) บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - ป่าสงวนภูเม็ง 
ต าบลบ้านเม็ง - บ้านดอนหัน ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เกลีย่เรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-193 ล าดับที่ 586 (ส านักช่าง) 

     

  245.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองโน หมู่ท่ี 8 - บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 12 
ต าบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูเม็ง ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - บ้านดอนช้าง  
หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูเม็ง ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-194 ล าดับที่ 587 (ส านักช่าง) 

     

  246.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ตอนที่ 2 บ้านหนองโน หมู่ท่ี 8 –  
บ้านสว่างดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน่ 
เชื่อมเขตอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูม ิ

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ตอนท่ี 2 บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - 
บ้านสว่างดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อม
เขตอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูม ิขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูง
เฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,900 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และ
ติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสว่นจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-194 ล าดับที่ 588 (ส านักช่าง) 

     

  247.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองโน หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านเม็ง –  
ป่าสงวนภูเม็ง ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านเม็ง 
- ป่าสงวนภูเม็ง ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลีย่ 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมน่้อยกว่า 
8,900 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-194 ล าดับที่ 589 (ส านักช่าง) 
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  248.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 - บ้านเม็ง หมูท่ี่ 3  
ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2187 เชื่อมเขตอ าเภอบ้านแทน่ จังหวัดชัยภูม ิ

จ านวน         500,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านป่าเสี้ยว หมู่ท่ี 6 - บ้านเมง็ หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 
2187 เชื่อมเขตอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม.  
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-195 ล าดับที่ 591 (ส านักช่าง) 

     

  249.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านเม็ง - บ้านท่าศาลา 
หมู่ที่ 8 ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านเม็ง –  
บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-195 ล าดับที่ 592 (ส านักช่าง) 

     

  250.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเม็ง หมู่ที่ 1,2 - บ้านหาด หมู่ที่ 10 ต าบล
บ้านเม็ง - เชื่อมเขตต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเม็ง หมู่ที่ 1,2 - บ้านหาด หมู่ที่ 10 
ต าบลบ้านเม็ง - เชื่อมเขตต าบลกดุกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร พร้อมลงดินถม  
สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร รวมความยาว 1,050 เมตร หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 586 ลบ.ม. (เกลี่ยเรยีบ) และมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,560 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-196 ล าดับที่ 593 (ส านักช่าง) 

     

  251.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายเข้าสถานสีูบน้ า บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4  
ต าบลบ้านเม็ง - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ  
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายเข้าสถานสีูบน้ า บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านเม็ง - บ้านหนองไผ่ หมูท่ี่ 1 ต าบลกดุกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 712 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-196 ล าดับที่ 594 (ส านักช่าง) 
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  252.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายฝายใหม่ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต าบล
บ้านเม็ง - เชื่อมเขตบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายฝายใหม่ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ต าบล
บ้านเม็ง - เชื่อมเขตบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 696 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-196 ล าดับที่ 595 (ส านักช่าง) 

     

  253.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหาด หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 เชื่อมเขตอ าเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูม ิ

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหาด หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 เชื่อมเขตอ าเภอ
บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร พร้อมลงดินถม สูงเฉลีย่ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 830 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,380 เมตร หรือมีปรมิาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 634 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และมีปรมิาตรดินถมไม่น้อยกว่า 800 
ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-197 ล าดับที่ 596 (ส านักช่าง) 

     

  254.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 12 - บ้านสว่างดอนดู่ 
หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูเม็ง เชื่อมเขตอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 12 - บ้านสว่าง
ดอนดู่ หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านเม็ง - ป่าสงวนภูเม็ง เช่ือมเขตอ าเภอบ้านแท่น จังหวัด
ชัยภูมิ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรอืมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 8,900 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-197 ล าดับที่ 597 (ส านักช่าง) 

     

  255.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านเม็ง - บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 9 ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านเม็ง - บ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 9 ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 1,390 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลกุไม่น้อยกว่า 
722 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-199 ล าดับที่ 602 (ส านักช่าง) 
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  256.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนาง้ิว หมู่ที่ 12 - ป่าช้าบ้านนาง้ิว 
ต าบลยางค า - ป่าสงวนภูเม็ง ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านนาง้ิว หมู่ที่ 12 - ป่าช้าบ้านนาง้ิว 
ต าบลยางค า - ป่าสงวนภูเม็ง ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม. (เกลีย่เรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-199 ล าดับที่ 603 (ส านักช่าง) 

     

29  257.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 - บ้านดอนแขม หมู่ที่ 4 
ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ขก 2013 เชื่อมเขตอ าเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 - บ้านดอนแขม  
หมู่ที่ 4 ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ขก 2013 เชื่อมเขต
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,020 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร รวมความยาว 1,250 เมตร หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 649 
ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-389 ล าดับที่ 1,286 (ส านักช่าง) 

     

  258.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 - วัดป่าคีรีสันติธรรม  
ป่าสงวนภูเม็ง ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ เชื่อมเขตอ าเภอบ้านฝาง  
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนคอม หมู่ท่ี 6 - วัดป่าคีรีสันติธรรม 
ป่าสงวนภูเม็ง ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ เชื่อมเขตอ าเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 644 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-202 ล าดับที่ 614 (ส านักช่าง) 

     

  259.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายวัดภูเม็งทอง บ้านหนองแดง  
หมู่ที่ 10 ต าบลยางค า - ป่าสงวนภูเม็ง ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ  
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายวัดภูเม็งทอง บ้านหนองแดง 
หมู่ที่ 10 ต าบลยางค า - ป่าสงวนภูเม็ง ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลีย่ 1 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 8,890 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-390 ล าดับที่ 1,287 (ส านักช่าง) 
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  260.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนแขม หมู่ที่ 4 - ป่าสงวนภูเม็ง  
ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ เชือ่มเขตต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนแขม หมู่ที่ 4 - ป่าสงวนภูเม็ง 
ต าบลยางค า อ าเภอหนองเรือ เชื่อมเขตต าบลป่ามะนาว อ าเภอบา้นฝาง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 644 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-203 ล าดับที่ 616 (ส านักช่าง) 

     

  261.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก กั้นแนวเขตป่าสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ 7 ต าบลยางค า - ป่าสงวนภูเม็งทอง ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก กั้นแนวเขตป่าสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ 7 ต าบลยางค า - ป่าสงวนภูเม็งทอง ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 676 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-203 ล าดับที่ 617 (ส านักช่าง) 

     

  262.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 - ทางหลวงชนบท ขก 2079 
ต าบลบ้านผือ - เชื่อมเขตต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 - ทางหลวงชนบท 
ขก 2079 ต าบลบ้านผือ - เชื่อมเขตต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วง
ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 730 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 
1,260 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลกุไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. (เกลีย่เรยีบ) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-199 ล าดับที่ 601 (ส านักช่าง) 

     

  263.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้านโนนศลิา หมู่ที่ 10 
ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ - เขตต าบลกุดขอนแก่น อ าเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 10 
ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ - เขตต าบลกดุขอนแก่น อ าเภอภเูวียง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,310 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 681 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-197 ล าดับที่ 598 (ส านักช่าง) 
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  264.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 - 
แหล่งเกษตรโคกหินลาด ต าบลบ้านกง - เชื่อมเขตต าบลหนองเรือ อ าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเม็ก  
หมู่ที่ 5 - แหล่งเกษตรโคกหินลาด ต าบลบ้านกง - เชื่อมเขตต าบลหนองเรือ 
อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 480 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร รวมความยาว 1,320 เมตร หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 685 
ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-198 ล าดับที่ 599 (ส านักช่าง) 

     

  265.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 - วัดป่าบ้านโนนทอง  
เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 ต าบลบ้านกง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3  
ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 - วัดป่าบ้านโนนทอง 
เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 2079 ต าบลบ้านกง - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ต าบล
บ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,190 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร รวมความยาว 1,290 เมตร หรือมีปรมิาตรหนิคลุกไม่น้อย
กว่า 670 ลบ.ม. (เกลี่ยเรยีบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 3-198 ล าดับที่ 600 (ส านักช่าง) 

     

  266.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนโมง หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านกง –  
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2,3 ต าบลบ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนโมง หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นกง - บ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 2,3 ต าบลบ้านผอื อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 
5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 676 ลบ.ม. (เกลี่ยเรยีบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-202 ล าดับที่ 612 (ส านักช่าง) 

     

  267.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านกง เชื่อมเขตเทศบาลต าบลดอนโมง อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านกง เชื่อมเขตเทศบาลต าบลดอนโมง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 686 ลบ.ม. (เกลีย่เรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-202 ล าดับที่ 613 (ส านักช่าง) 
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  268.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองโพน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8  
ต าบลหนองเรือ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7,16 ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ  
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองโพน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8  
ต าบลหนองเรือ - บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7,16 ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม. (เกลีย่เรยีบ) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-200 ล าดับที่ 605 (ส านักช่าง) 

     

  269.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังเทศบาล บ้านโนนศิลา หมูท่ี่ 13  
ต าบลโนนสะอาด - บ้านหว้า หมู่ที่ 3 ต าบลโนนทัน อ าเภอหนองเรือ  
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังเทศบาล บ้านโนนศลิา หมู่ที่ 13 
ต าบลโนนสะอาด - บ้านหว้า หมูท่ี่ 3 ต าบลโนนทัน อ าเภอหนองเรอื จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,490 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 774 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-201 ล าดับที่ 607 (ส านักช่าง) 

     

  270.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 - แหล่งเกษตรต าบลโนน
สะอาด อ าเภอหนองเรือ เชื่อมเขตต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 - แหลง่เกษตรต าบล
โนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ เชื่อมเขตต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 769 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-201 ล าดับที่ 608 (ส านักช่าง) 

     

  271.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 - แหล่งเกษตรบ้านร่องสมอ 
ต าบลโนนทัน อ าเภอหนองเรือ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ต าบลนาชมุแสง  
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 - แหลง่เกษตรบ้าน
ร่องสมอ ต าบลโนนทัน อ าเภอหนองเรือ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ต าบลนาชุมแสง 
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 743 ลบ.ม. (เกลี่ยเรยีบ) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-201 ล าดับที่ 609 (ส านักช่าง) 
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  272.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 - หนองหินฝายน้ าล้นแหล่ง
เกษตรต าบลโนนทัน - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 - หนองหินฝายน้ าล้น
แหล่งเกษตรต าบลโนนทัน - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนทอง อ าเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 728 ลบ.ม. (เกลีย่เรยีบ) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-201 ล าดับที่ 610 (ส านักช่าง) 

     

  273.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอนที่ 2) บ้านเปือย หมู่ที่ 5 ต าบลโนนทัน - 
บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก (ตอนท่ี 2) บ้านเปือย หมู่ที่ 5 ต าบลโนนทัน 
- บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 733 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-202 ล าดับที่ 611 (ส านักช่าง) 

     

  274.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายเลียบล าห้วยม่วง บ้านห้วยม่วง  
หมู่ที่ 9 ต าบลโนนทัน - ทางลาดยาง อบจ. สาย ขก ถ. 10010 (บ้านหว้าโง๊ะ - 
บ้านดงน้อย) ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สายเลยีบล าห้วยม่วง บ้านห้วยม่วง 
หมู่ที่ 9 ต าบลโนนทัน - ทางลาดยาง อบจ. สาย ขก ถ. 10010 (บ้านหว้าโง๊ะ - 
บ้านดงน้อย) ต าบลโนนทอง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 
เมตร ยาว 1,370 เมตร ถมสูงเฉลีย่ 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมน่้อยกว่า 
8,900 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-204 ล าดับที่ 618 (ส านักช่าง) 

     

  275.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ต าบลโคกสูง 
อ าเภออุบลรัตน์ - บ้านหนองกุงน้อย ต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน        480,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ต าบล
โคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ - บ้านหนองกุงน้อย ต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมอืง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,800 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-397 ล าดับที่ 1,309 (ส านักช่าง) 
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  276.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ต าบลโคกสูง 
อ าเภออุบลรัตน์ - บ้านสระกุด ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง  
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน        384,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสูง หมู่ที ่5 ต าบลโคก
สูง อ าเภออุบลรตัน์ - บ้านสระกุด ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,440 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-234 ล าดับที่ 727 (ส านักช่าง) 

     

  277.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ต าบลโคกสูง 
อ าเภออุบลรัตน์ - บ้านสระกุด ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         396,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ต าบล
โคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ - บ้านสระกุด ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,485 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-235 ล าดับที่ 728 (ส านักช่าง) 

     

  278.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ต าบลโคกสูง 
- บ้านห้วยยาง ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออุบลรัตน ์จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน      1,897,200  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมูท่ี่ 6 ต าบล
โคกสูง - บ้านห้วยยาง ต าบลทุ่งโปง่ อ าเภออุบลรัตน ์จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรงัเฉลี่ยข้างละ 
0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมน่้อยกว่า 3,400 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-235 ล าดับที่ 729 (ส านักช่าง) 

     

  279.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสูง หมู่ที่ 12 ต าบลโคกสูง 
- บ้านห้วยยาง ต าบลทุ่งโป่ง อ าเภออุบลรัตน ์จังหวัดขอนแก่น  

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสูง หมู่ที ่12 ต าบล
โคกสูง - บ้านห้วยยาง ต าบลทุ่งโปง่ อ าเภออุบลรัตน ์จังหวัดขอนแก่น  ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบด
อัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,875 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-235 ล าดับที่ 730 (ส านักช่าง) 

     

  280.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ต าบลโคกสูง 
อ าเภออุบลรัตน์ - บ้านโสกแต้ ต าบลป่าหวายนั่ง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         350,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสูง หมู่ที่ 5 ต าบลโคกสูง 
อ าเภออุบลรตัน์ - บ้านโสกแต้ ต าบลป่าหวายนั่ง อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาตร
ลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,312.50 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-235 ล าดับที่ 731 (ส านักช่าง) 
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  281.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านนิคม หมู่ที่ 9 ต าบลโคกสูง 
อ าเภออุบลรัตน์ - ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         360,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านนิคม หมู่ที่ 9 ต าบลโคกสูง 
อ าเภออุบลรตัน์ - ต าบลกดุน้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงับดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า 1,350 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-236 ล าดับที่ 732 (ส านักช่าง) 

     

  282.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ต าบลโคกสูง 
อ าเภออุบลรัตน์ - ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         350,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ต าบล
โคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ - ต าบลกดุน้ าใส อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรัง
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,312.50 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-236 ล าดับที่ 733 (ส านักช่าง) 

     

  283.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งโป่ง  
- ต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         296,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งโป่ง  
- ต าบลโคกสูง อ าเภออุบลรัตน์ จงัหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังบดอดัแน่นไมน่้อยกว่า 
1,110 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวดัขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-236 ล าดับที่ 734 (ส านักช่าง) 

     

  284.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งโป่ง - 
บ้านโคกน้ าเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน        499,800  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งโป่ง 
- บ้านโคกน้ าเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จงัหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 3,570 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาตรลูกรังบดอัดแน่นไมน่้อยกว่า 1,874.25 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-236 ล าดับที่ 735 (ส านักช่าง) 

     

  285.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาค า หมู่ที่ 1 ต าบลนาค า - 
ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน        987,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาค า หมู่ที่ 1 ต าบลนาค า - 
ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลีย่ข้างละ 0.20 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,770 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-237 ล าดับที่ 736 (ส านักช่าง) 
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  286.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านส าราญเหนือ หมู่ที่ 10  
ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออุบลรัตน์ - ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         400,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น บ้านส าราญเหนือ หมู่ที่ 10 
ต าบลศรีสุขส าราญ อ าเภออุบลรัตน์ - ต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-237 ล าดับที่ 737 (ส านักช่าง) 

     

  287.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยยาง 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322  
(ตอนกระนวน - ท่าคันโท) 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ต าบล
ห้วยยาง อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 
(ตอนกระนวน - ท่าคันโท) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 199 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมน่้อยกว่า 796 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-240 ล าดับที่ 748 (ส านักช่าง) 

     

  288.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแค หมู่ที่ 15  
ต าบลหนองโก - แยกทางหลวงชนบท สายเทศบาลเมืองกระนวน –  
บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 4 ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแค หมู่ที่ 15 
ต าบลหนองโก - แยกทางหลวงชนบท สายเทศบาลเมืองกระนวน - บ้านห้วยเชือก 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 
เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. 
และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-240 ล าดับที่ 749 (ส านักช่าง) 

     

  289.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ต าบลหนองโก 
- บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4  ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ต าบล
หนองโก - บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4  ต าบลหนองโน อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 792 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-240 ล าดับที่ 750 (ส านักช่าง) 
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  290.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 –  
บ้านค าไฮ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองโก - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ต าบลดูนสาด 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2  

จ านวน         760,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 - 
บ้านค าไฮ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองโก - บ้านทรัพย์สมบรูณ์ หมู่ที่ 5 ต าบลดูนสาด 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 245 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,225 ตร.ม. และติดตั้ง
ป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-294 ล าดับที่ 939 (ส านักช่าง) 

     

  291.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2039 (ตอนกระนวน - ห้วยเม็ก) - บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าอ้อม  
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2039 (ตอนกระนวน - ห้วยเม็ก) - บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าอ้อม 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และตดิตั้งป้าย
ช่ือโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-295 ล าดับที่ 940 (ส านักช่าง) 

     

  292.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2039 (ตอนกระนวน - ห้วยเม็ก) - บ้านกุดจาน หมู่ที ่4 ต าบลน้ าอ้อม  
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2039 (ตอนกระนวน - ห้วยเม็ก) - บ้านกุดจาน หมู่ที ่4 ต าบลน้ าอ้อม 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-295 ล าดับที่ 941 (ส านักช่าง) 

     

  293.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 –  
บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 ต าบลน้ าอ้อม - บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ต าบลหนองกุงใหญ่ 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเวียงอินทร ์หมู่ที่ 3 - 
บ้านกุดจาน หมู่ที่ 4 ต าบลน้ าอ้อม - บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ต าบลหนองกุงใหญ่ 
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-295 ล าดับที่ 942 (ส านักช่าง) 
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  294.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกทางหลวงชนบท สาย ขก ถ 
10110 แยกทางหลวงหมายเลข 2322 - บ้านตอกเกี้ย บ้านเวียงอินทร์ หมู่ที่ 3 
ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกระนวน จงัหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกทางหลวงชนบท สาย 
ขก ถ 10110 แยกทางหลวงหมายเลข 2322 - บ้านตอกเกี้ย บ้านเวียงอินทร์  
หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าอ้อม อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-296 ล าดับที่ 943 (ส านักช่าง) 

     

  295.ค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล พร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9 ต าบลห้วยยาง อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         370,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุเจาะบ่อน้ าบาดาล พร้อมตดิตั้งระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9 ต าบลห้วยยาง อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร จ านวน 1 บ่อ 
ขนาดพลังงานแสงอาทิตยไ์ม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า ป๊ัม
บาดาล ซมัเมสิ Hybrid AC /DC Brushless 1500W 192V (2HP) และตดิตั้ง
ป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-241 ล าดับที่ 751 (ส านักช่าง) 

     

  296.ค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล พร้อมติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยยาง อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  

จ านวน         370,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุเจาะบ่อน้ าบาดาล พร้อมตดิตั้งระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยยาง อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น  ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร จ านวน 1 บ่อ 
ขนาดพลังงานแสงอาทิตยไ์ม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า ป๊ัม
บาดาล ซมัเมสิ Hybrid AC /DC Brushless 1500W 192V (2HP) และตดิตั้ง
ป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-296 ล าดับที่ 944 (ส านักช่าง) 

     

  297.ค่าก่อสร้างถนนส าหรับน้ าลน้ผ่าน ข้ามล าห้วยยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2  
ต าบลห้วยยาง เชื่อมเขตต าบลหัวนาค า อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนส าหรับน้ าล้นผ่าน ข้ามล าห้วยยาง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 
ต าบลห้วยยาง เชื่อมเขตต าบลหัวนาค า อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาด
สันฝายยาว 18 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 สันฝายสูง 1 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
และตดิตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-296 ล าดับที่ 945 (ส านักช่าง) 
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  298.ค่าเจาะบ่อบาดาลและติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
พร้อมหอถังสูง ที่สาธารณะประโยชน์ หนองซา (คุ้มหนองซาน้อย )  
บ้านบะแต้ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน         500,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมหอถังสูง ท่ีสาธารณะประโยชน์ หนองซา (คุ้มหนองซาน้อย ) บ้านบะแต ้ 
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดบ่อบาดาล
เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 42 เมตร จ านวน 1 บ่อ ขนาดพลงังาน
แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสบูน้ า ปั๊มบาดาล ซัมเมสิ 
Hybrid AC /DC Brushless 1500W 192V (2HP) หอถังสูง 6 เมตร และติดตั้ง
ป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-297 ล าดับที่ 946 (ส านักช่าง) 

     

  299.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย กส 
4039 บ้านนามลู - บ้านตอประดู่ - บ้านดูนสาด หมู่ที่ 1 ต าบลดูนสาด  
อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย 
กส 4039 บ้านนามูล - บ้านตอประดู่ - บ้านดูนสาด หมู่ที่ 1 ต าบลดนูสาด อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-326 ล าดับที่ 1,052 (ส านักช่าง) 

     

  300.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย กส 
4039 บ้านนามลู - บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 3 ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน่ ช่วงท่ี 2 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย 
กส 4039 บ้านนามูล - บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 3 ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 ขนาดผวิจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมน่้อยกว่า 800 ตร.ม. และตดิตั้งป้ายชื่อ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-327 ล าดับที่ 1,053 (ส านักช่าง) 

     

  301.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 
ต าบลดูนสาด - บ้านศรีสถิตย์ หมู่ที่ 12 ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน  
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน         500,000  บาท  

    เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรัพย์สมบรูณ์ หมู่ที่ 5 
ต าบลดูนสาด - บ้านศรีสถติย์ หมูท่ี่ 12 ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอยีดตาม
แบบแปลนองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 3-327 ล าดับที่ 1,054 (ส านักช่าง) 
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  302.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนามูล หมูท่ี 7 ตําบลดูนสาด 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน - บานนาคํานอย อําเภอหวยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนามูล หมูท่ี 7 ตําบลดูนสาด 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน - บานนาคํานอย อําเภอหวยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-327 ลําดับท่ี 1,055 (สํานักชาง) 

     

  303.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย กส 
4039 บานนามลู - บานตอประดู - (วัดบารมีธรรม) บานนามูล หมูท่ี 4  
ตําบลดูนสาด อําเภอกระนวน จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท สาย 
กส 4039 บานนามูล - บานตอประดู - (วัดบารมีธรรม) บานนามูล หมูท่ี 4  
ตําบลดูนสาด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-390 ลําดับท่ี 1,288 (สํานักชาง) 

     

  304.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทาลาด หมูท่ี 5 ตําบลหัวนาคํา 
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2322  
(ตอนกระนวน - ทาคันโท)  

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทาลาด หมูท่ี 5 ตําบล
หัวนาคํา อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2322 
(ตอนกระนวน - ทาคันโท)  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 792 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-241 ลําดับท่ี 752 (สํานักชาง) 

     

  305.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานคําคร่ึง หมูท่ี 4 - บานทาลาด 
หมูท่ี 5 ตําบลหัวนาคํา อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ทาคันโท)  

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานคําครึ่ง หมูท่ี 4 –  
บานทาลาด หมูท่ี 5 ตําบลหัวนาคาํ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน - ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ทาคันโท)  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 792 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-241 ลําดับท่ี 753 (สํานักชาง) 
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  306.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 
2322 (ตอนกระนวน - ทาคันโท) - บานนาโปง หมูท่ี 7 - บานจอมบึง หมูท่ี 8 
ตําบลหัวนาคํา อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ทาคันโท) - บานนาโปง หมูท่ี 7 - บานจอมบึง 
หมูท่ี 8 ตําบลหัวนาคํา อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. 
และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-242 ลําดับท่ี 754 (สํานักชาง) 

     

  307.คาปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานฝาง หมูท่ี 1 
- บานหนองแวงคู หมูท่ี 6 ตําบลบานฝาง - อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน - 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ทาคันโท)  

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานฝาง 
หมูท่ี 1 - บานหนองแวงคู หมูท่ี 6 ตําบลบานฝาง - อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแกน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ทาคันโท) ขนาด
ผิวจราจรกวาง 7 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 
0.40 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 791 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-242 ลําดับท่ี 755 (สํานักชาง) 

     

  308.คาปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานฝาง หมูท่ี 1 
ตําบลบานฝาง - บานปาต้ิว หมูท่ี 2 ตําบลหนองโน  อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแกน  

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานฝาง 
หมูท่ี 1 ตําบลบานฝาง - บานปาติว้ หมูท่ี 2 ตําบลหนองโน  อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 7 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหลทางลูกรังขางละ 0.40 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 791 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-242 ลําดับท่ี 756 (สํานักชาง) 

     

  309.คาปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบานฝางพัฒนา  
หมูท่ี 10 - บานหนองแวงคู หมูท่ี 6 ตําบลบานฝาง - อําเภอกระนวน  จังหวัด
ขอนแกน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ทาคันโท)  

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานฝาง
พัฒนา หมูท่ี 10 - บานหนองแวงคู หมูท่ี 6 ตําบลบานฝาง - อําเภอกระนวน  
จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ทาคันโท)  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนท่ีคอนกรีต
ไมนอยกวา 792 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-243 ลําดับท่ี 757 (สํานักชาง) 
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  310.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท ขก ถ 10049 
บานหนองโน - บานทุงใหญ - บานกุดโงง หมูท่ี 3 - บานนาเลาะ หมูท่ี 4 
ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จงัหวัดขอนแกน ชวงท่ี 2 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท ขก ถ 
10049 บานหนองโน - บานทุงใหญ - บานกุดโงง หมูท่ี 3 - บานนาเลาะ หมูท่ี 4 
ตําบลหนองโน อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. 
และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-243 ลําดับท่ี 758 (สํานักชาง) 

     

  311.คาปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกกลาง 
หมูท่ี 5 ตําบลหนองโน - อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ทาคันโท) ชวงท่ี 2  

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคก
กลาง หมูท่ี 5 ตําบลหนองโน - อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน - ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - ทาคันโท) ชวงท่ี 2  ขนาดผิวจราจร
กวาง 7 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.40 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 791 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-243 ลําดับท่ี 759 (สํานักชาง) 

     

  312.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานเวียงแกว หมูท่ี 2 ตําบล
หนองกุงใหญ - บานโคกสะอาด หมูท่ี 10 ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 2 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานเวียงแกว หมูท่ี 2 ตําบล
หนองกุงใหญ - บานโคกสะอาด หมูท่ี 10 ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแกน ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 792 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-244 ลําดับท่ี 760 (สํานักชาง) 

     

  313.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานผักหนาม หมูท่ี 4 ตําบลหนองกุงใหญ 
- บานโสกเสี้ยว หมูท่ี 2 ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 2 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานผักหนาม หมูท่ี 4 ตําบล
หนองกุงใหญ - บานโสกเสี้ยว หมูท่ี 2 ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแกน ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 792 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-244 ลําดับท่ี 761 (สํานักชาง) 
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  314.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยโจด หมูท่ี 3 ตําบลหวยโจด 
- บานเวียงแกว หมูท่ี 2 ตําบลหนองกุงใหญ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 2 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยโจด หมูท่ี 3  
ตําบลหวยโจด - บานเวียงแกว หมูท่ี 2 ตําบลหนองกุงใหญ อําเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 2 ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 800 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-244 ลําดับท่ี 762 (สํานักชาง) 

     

  315.คาปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10045 
แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บานหวยโจด (ชวงบานหวยโจด) หมูท่ี 3,11 
ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 
10045 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บานหวยโจด (ชวงบานหวยโจด) หมูท่ี 
3,11 ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน จงัหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 7 
เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 0.40 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 791 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-245 ลําดับท่ี 763 (สํานักชาง) 

     

  316.คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานดอนโจด หมูท่ี 6 ตําบลคอนฉิม –  
ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานดอนโจด หมูท่ี 6 ตําบลคอนฉิม –  
ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,377 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 688.50 
ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-245 ลําดับท่ี 765 (สํานักชาง) 

     

  317.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานทาเย่ียม หมูท่ี 10 ตําบลใหมนาเพียง 
- เขตติดตอตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานทาเยี่ยม หมูท่ี 10  
ตําบลใหมนาเพียง - เขตติดตอตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 748 เมตร สูงเฉลีย่ 0.90 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 4,274 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-246 ลําดับท่ี 767 (สํานักชาง) 
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  318.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนขา หมูท่ี 4 ตําบลโนนทอง  
อําเภอแวงใหญ - บานโนนเขวา หมูท่ี 1 ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนขา หมูท่ี 4 ตําบลโนนทอง 
อําเภอแวงใหญ - บานโนนเขวา หมูท่ี 1 ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย  
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 840 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-246 ลําดับท่ี 768 (สํานักชาง) 

     

  319.คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนสะอาด หมูท่ี 1 ตําบลโนนสะอาด - 
ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนสะอาด หมูท่ี 1 ตําบลโนนสะอาด - 
ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,377 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 688.50 
ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-246 ลําดับท่ี 769 (สํานักชาง) 

     

  320.คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานกุดหมากเห็บ หมูท่ี 3 ตําบลโนนสะอาด - 
ตําบลคอนฉิม อําเภอแวงใหญ จงัหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานกุดหมากเห็บ หมูท่ี 3 ตําบลโนนสะอาด 
- ตําบลคอนฉิม อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,377 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 688.50 
ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-247 ลําดับท่ี 770 (สํานักชาง) 

     

  321.คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานตลาดนอย หมูท่ี 7 ตําบลโนนสะอาด - 
ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานตลาดนอย หมูท่ี 7 ตําบลโนนสะอาด - 
ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,377 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 688.50 
ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-247 ลําดับท่ี 771 (สํานักชาง) 

     

  322.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองหอย หมูท่ี 7  
ตําบลแวงนอย - ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองหอย หมูท่ี 7 
ตําบลแวงนอย - ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 
800 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-205 ลําดับท่ี 621 (สํานักชาง) 
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  323.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานอีโล หมูท่ี 5 ตําบลแวงนอย 
- ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานอีโล หมูท่ี 5 ตําบลแวงนอย 
- ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-205 ลําดับท่ี 622 (สํานักชาง) 

     

  324.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองสะแบง หมูท่ี 5  
ตําบลละหานนา - บานหนองหญาขาว หมูท่ี 5 ตําบลทานางแนว  
อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองสะแบง หมูท่ี 5 
ตําบลละหานนา - บานหนองหญาขาว หมูท่ี 5 ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-205 ลําดับท่ี 623 (สํานักชาง) 

     

  325.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหญาคา หมูท่ี 7  
ตําบลละหานนา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2065 อําเภอแวงนอย  
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหญาคา หมูท่ี 7 ตําบล
ละหานนา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2065 อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-205 ลําดับท่ี 624 (สํานักชาง) 

     

  326.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานกานเหลือง หมูท่ี 1  
ตําบลกานเหลือง - บานกุดรู หมูท่ี 4 ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย  
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานกานเหลือง หมูท่ี 1 
ตําบลกานเหลือง - บานกุดรู หมูท่ี 4 ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-206 ลําดับท่ี 625 (สํานักชาง) 
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  327.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกสูง หมูท่ี 2 ตําบลกานเหลือง 
อําเภอแวงนอย - ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกสูง หมูท่ี 2 ตําบล
กานเหลือง อําเภอแวงนอย - ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-206 ลําดับท่ี 626 (สํานักชาง) 

     

  328.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานสนัติสขุ หมูท่ี 10  
ตําบลทางขวาง อําเภอแวงนอย - ตําบลโคกสงา อําเภอพล จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานสันตสิุข หมูท่ี 10 ตําบล
ทางขวาง อําเภอแวงนอย - ตําบลโคกสงา อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย
กวา 800 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-206 ลําดับท่ี 627 (สํานักชาง) 

     

  329.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหันโสกเชือก หมูท่ี 7  
ตําบลทางขวาง - ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหันโสกเชือก หมูท่ี 7 
ตําบลทางขวาง - ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 
800 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-206 ลําดับท่ี 628 (สํานักชาง) 

     

  330.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหัวนา หมูท่ี 4 ตําบลทางขวาง 
- ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         520,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหัวนา หมูท่ี 4 ตําบล
ทางขวาง - ตําบลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 
5 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 835 
ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-207 ลําดับท่ี 629 (สํานักชาง) 

     

  331.คาปรับปรุงถนนหินคลกุ สายบานโคกลาม หมูท่ี 1 ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย 
จังหวัดขอนแกน - เขตตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานโคกลาม หมูท่ี 1 ตําบลทาวัด 
อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน - เขตตําบลโนนจาน อําเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสมีา ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 1,295 เมตร งานผิวจราจรหิน
คลุกเกลีย่เรยีบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปรมิาตรหินคลุกไมนอยกวา 543 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-207 ลําดับท่ี 630 (สํานักชาง) 
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  332.คาปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานโนนสะอาด หมูท่ี 3 - หนองสระสี่เหลี่ยม 
ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน - เขตตําบลโนนสําราญ  
อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานโนนสะอาด หมูท่ี 3 - หนองสระ
สี่เหลี่ยม ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน - เขตตําบลโนนสําราญ 
อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 
1,295 เมตร งานผิวจราจรหินคลกุเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรอืมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 543 ลบ.ม. (เกลีย่เรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-207 ลําดับท่ี 631 (สํานักชาง) 

     

  333.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนสมัพันธ หมูท่ี 15 ตําบลหนองแปน - 
บานกอก หมูท่ี 3 ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนสัมพันธ หมูท่ี 15 ตําบลหนองแปน 
- บานกอก หมูท่ี 3 ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-79 ลําดับท่ี 246 (สํานักชาง) 

     

  334.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวยหินเกิ้ง หมูท่ี 11 ตําบลโพนเพ็ก - 
บานโนนง้ิว หมูท่ี 8 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวยหินเก้ิง หมูท่ี 11 ตําบลโพนเพ็ก - 
บานโนนง้ิว หมูท่ี 8 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-79 ลําดับท่ี 247 (สํานักชาง) 

     

  335.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนง้ิว หมูท่ี 8 ตําบลทาศาลา - เขตพ้ืนท่ี
สวนปา ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนง้ิว หมูท่ี 8 ตําบลทาศาลา - เขต
พ้ืนท่ีสวนปา ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไมนอยกวา 
1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-79 ลําดับท่ี 248 (สํานักชาง) 
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  336.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนบอ หมูท่ี 15 ตําบลพระยืน –  
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2062 อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนบอ หมูท่ี 15 ตําบลพระยืน –  
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2062 อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-80 ลําดับท่ี 249 (สํานักชาง) 

     

  337.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานปาสาน หมูท่ี 9 - บานหนองคู หมูท่ี 5 
ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานปาสาน หมูท่ี 9 - บานหนองคู หมูท่ี 5 
ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-80 ลําดับท่ี 250 (สํานักชาง) 

     

  338.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานดอนพันชาด หมูท่ี 3 ตําบลหนองแปน - 
ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานดอนพันชาด หมูท่ี 3 ตําบลหนองแปน 
- ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-80 ลําดับท่ี 251 (สํานักชาง) 

     

  339.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหินกอง หมูท่ี 4 ตําบลกุดเคา - ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 229 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหินกอง หมูท่ี 4 ตําบลกุดเคา - ทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 229 อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไมนอยกวา 
1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-80 ลําดับท่ี 252 (สํานักชาง) 

     

  340.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาลอม หมูท่ี 3 ตําบลพระยืน - ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 2062 อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาลอม หมูท่ี 3 ตําบลพระยืน - ทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 2062 อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไมนอยกวา 
1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-81 ลําดับท่ี 253 (สํานักชาง) 
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  341.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวนาเหนือ หมูท่ี 6 ตําบลทาศาลา - เขต
พ้ืนท่ีสวนปา ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวนาเหนือ หมูท่ี 6 ตําบลทาศาลา - 
เขตพ้ืนท่ีสวนปา ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไมนอยกวา 
1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-81 ลําดับท่ี 254 (สํานักชาง) 

     

  342.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทาสวรรค หมูท่ี 7 ตําบลทาศาลา –  
บานหวยหินเกิ้ง หมูท่ี 11 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทาสวรรค หมูท่ี 7 ตําบลทาศาลา - 
บานหวยหินเก้ิง หมูท่ี 11 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-81 ลําดับท่ี 255 (สํานักชาง) 

     

  343.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนสมัพันธ หมูท่ี 15 ตําบลหนองแปน - 
บานโนนเขวา หมูท่ี 6 ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนสัมพันธ หมูท่ี 15 ตําบลหนองแปน 
- บานโนนเขวา หมูท่ี 6 ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-82 ลําดับท่ี 256 (สํานักชาง) 

     

  344.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแกนประดู หมูท่ี 8 ตําบลพระยืน  
อําเภอพระยืน - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแกนประดู หมูท่ี 8 ตําบลพระยืน 
อําเภอพระยืน - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-82 ลําดับท่ี 257 (สํานักชาง) 

     

  345.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองหญาปลอง หมูท่ี 9 ตําบลโพนเพ็ก - 
บานคําแคนเหนือ หมูท่ี 2 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองหญาปลอง หมูท่ี 9 ตําบลโพนเพ็ก 
- บานคําแคนเหนือ หมูท่ี 2 ตําบลคําแคน อําเภอมญัจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-82 ลําดับท่ี 258 (สํานักชาง) 
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  346.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองหัวชาง หมูท่ี 8,13 ตําบลหนองแปน 
- ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองหัวชาง หมูท่ี 8,13 ตําบลหนองแปน 
- ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-83 ลําดับท่ี 259 (สํานักชาง) 

     

  347.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองสองหอง หมูท่ี 1 ตําบลนางาม –  
บานหนองบัวเย็น หมูท่ี 11 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองสองหอง หมูท่ี 1 ตําบลนางาม - 
บานหนองบัวเย็น หมูท่ี 11 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-83 ลําดับท่ี 260 (สํานักชาง) 

     

  348.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานพระยืน หมูท่ี 1 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน 
- ตําบลบานเหลา อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานพระยืน หมูท่ี 1 ตําบลพระยืน อําเภอ
พระยืน - ตําบลบานเหลา อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 
5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,768 
ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-83 ลําดับท่ี 261 (สํานักชาง) 

     

  349.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวยหินเกิ้ง หมูท่ี 11 ตําบลโพนเพ็ก - 
บานเหลากกหุง หมูท่ี 7 ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวยหินเก้ิง หมูท่ี 11 ตําบลโพนเพ็ก - 
บานเหลากกหุง หมูท่ี 7 ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-84 ลําดับท่ี 262 (สํานักชาง) 

     

  350.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานศิลาทิพย หมูท่ี 13 ตําบลพระยืน  
อําเภอพระยืน - บานโนนคูณ หมูท่ี 4 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานศลิาทิพย หมูท่ี 13 ตําบลพระยืน 
อําเภอพระยืน - บานโนนคูณ หมูท่ี 4 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-84 ลําดับท่ี 263 (สํานักชาง) 
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  351.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนบอ หมูท่ี 15 - บานพระยืน หมูท่ี 1 
ตําบลพระยืน - ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรบัปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนบอ หมูท่ี 15 - บานพระยืน หมูท่ี 1 ตําบล
พระยืน - ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 1,777 
ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-84 ลําดับท่ี 264 (สํานักชาง) 

     

  352.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวนากลาง หมูท่ี 9 ตําบลทาศาลา - 
ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวนากลาง หมูท่ี 9 ตําบลทาศาลา - 
ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-85 ลําดับท่ี 265 (สํานักชาง) 

     

  353.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโพนเพ็ก หมูท่ี 1 ตําบลโพนเพ็ก –  
บานหนองตอ หมูท่ี 3 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโพนเพ็ก หมูท่ี 1 ตําบลโพนเพ็ก - 
บานหนองตอ หมูท่ี 3 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-85 ลําดับท่ี 266 (สํานักชาง) 

     

  354.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 –  
บานทาสวรรค หมูท่ี 11 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 - 
บานทาสวรรค หมูท่ี 11 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-85 ลําดับท่ี 267 (สํานักชาง) 

     

  355.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหินเหิบ หมูท่ี 7 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน 
- ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหินเหิบ หมูท่ี 7 ตําบลพระยืน  
อําเภอพระยืน - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-86 ลําดับท่ี 268 (สํานักชาง) 
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  356.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวฝาย หมูท่ี 4 ตําบลนาขา - ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 229 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวฝาย หมูท่ี 4 ตําบลนาขา - ทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 229 อําเภอมัญจาครี ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไมนอยกวา 
1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-86 ลําดับท่ี 269 (สํานักชาง) 

     

  357.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานปาหมอ หมูท่ี 6 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน 
- ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานปาหมอ หมูท่ี 6 ตําบลพระยืน อําเภอ
พระยืน - ตําบลทาศาลา อําเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 
5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,777 
ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-86 ลําดับท่ี 270 (สํานักชาง) 

     

  358.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาจาน หมูท่ี 2 ตําบลหนองแปน –  
บานทาสวรรค หมูท่ี 7 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาจาน หมูท่ี 2 ตําบลหนองแปน - 
บานทาสวรรค หมูท่ี 7 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-87 ลําดับท่ี 271 (สํานักชาง) 

     

  359.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทาศาลา หมูท่ี 2,10 ตําบลทาศาลา - 
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทาศาลา หมูท่ี 2,10 ตําบลทาศาลา - 
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-87 ลําดับท่ี 272 (สํานักชาง) 

     

  360.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานพระยืน หมูท่ี 1 ตําบลพระยืน -  
บานบอแก หมูท่ี 11 ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานพระยืน หมูท่ี 1 ตําบลพระยืน - บาน
บอแก หมูท่ี 11 ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 1 ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,024 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,224 เมตร หรือ
มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-87 ลําดับท่ี 273 (สํานักชาง) 
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  361.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทาสวรรค หมูท่ี 11 - บานหัวนากลาง  
หมูท่ี 9 ตําบลทาศาลา - เขตพ้ืนท่ีสวนปา ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทาสวรรค หมูท่ี 11 - บานหัวนากลาง 
หมูท่ี 9 ตําบลทาศาลา - เขตพ้ืนท่ีสวนปา ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-88 ลําดับท่ี 274 (สํานักชาง) 

     

  362.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหินเหิบ หมูท่ี 16 ตําบลพระยืน อําเภอ
พระยืน - บานคํานอย หมูท่ี 4 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหินเหิบ หมูท่ี 16 ตําบลพระยืน 
อําเภอพระยืน - บานคํานอย หมูท่ี 4 ตําบลคาํแคน อําเภอมญัจาครีี จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-88 ลําดับท่ี 275 (สํานักชาง) 

     

  363.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาจานเหนือ หมูท่ี 6 ตําบลหนองแปน - 
ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาจานเหนือ หมูท่ี 6 ตําบลหนองแปน - 
ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-88 ลําดับท่ี 276 (สํานักชาง) 

     

  364.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานเสาเลา หมูท่ี 9 ตําบลนางาม –  
บานหวายหลึม หมูท่ี 10 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานเสาเลา หมูท่ี 9 ตําบลนางาม - บาน
หวายหลมึ หมูท่ี 10 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-89 ลําดับท่ี 277 (สํานักชาง) 

     

  365.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแกนประดู หมูท่ี 8 ตําบลพระยืน –  
ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแกนประดู หมูท่ี 8 ตําบลพระยืน - 
ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-89 ลําดับท่ี 278 (สํานักชาง) 
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  366.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 - บานเขวา 
หมูท่ี 9 - บานหนองขาม หมูท่ี 11 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 - 
บานเขวา หมูท่ี 9 - บานหนองขาม หมูท่ี 11 ตําบลกุดเคา อําเภอมญัจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-89 ลําดับท่ี 279 (สํานักชาง) 

     

  367.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองคู หมูท่ี 5 ตําบลพระยืน อําเภอพระ
ยืน - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองคู หมูท่ี 5 ตําบลพระยืน อําเภอ
พระยืน - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 
5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมปีรมิาตรลกูรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-90 ลําดับท่ี 280 (สํานักชาง) 

     

  368.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทาเกษม หมูท่ี 11 ตําบลคําแคน –  
บานหนองไฮ หมูท่ี 5 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทาเกษม หมูท่ี 11 ตําบลคําแคน - 
บานหนองไฮ หมูท่ี 5 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-90 ลําดับท่ี 281 (สํานักชาง) 

     

  369.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานขุมดิน หมูท่ี 16 - บานหินกอง หมูท่ี 4 
ตําบลกุดเคา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานขุมดิน หมูท่ี 16 - บานหินกอง หมูท่ี 4 
ตําบลกุดเคา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 อําเภอมญัจาครีี จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-90 ลําดับท่ี 282 (สํานักชาง) 

     

  370.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานปาสาน หมูท่ี 10 ตําบลพระยืน - บานบอทอง 
หมูท่ี 6 ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานปาสาน หมูท่ี 10 ตําบลพระยืน - บาน
บอทอง หมูท่ี 6 ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไมนอยกวา 
1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-91 ลําดับท่ี 283 (สํานักชาง) 
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  371.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานกอก หมูท่ี 3,14 ตําบลสวนหมอน –  
ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานกอก หมูท่ี 3,14 ตําบลสวนหมอน - 
ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อําเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-91 ลําดับท่ี 284 (สํานักชาง) 

     

  372.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวยหินเกิ้ง หมูท่ี 11 ตําบลโพนเพ็ก - 
บานหัวนาเหนือ หมูท่ี 6 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวยหินเก้ิง หมูท่ี 11 ตําบลโพนเพ็ก - 
บานหัวนาเหนือ หมูท่ี 6 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-91 ลําดับท่ี 285 (สํานักชาง) 

     

  373.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองแปน หมูท่ี 9 - บานหนองไห หมูท่ี 1 
ตําบลหนองแปน - ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองแปน หมูท่ี 9 - บานหนองไห 
หมูท่ี 1 ตําบลหนองแปน - ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-92 ลําดับท่ี 286 (สํานักชาง) 

     

  374.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานสวาง หมูท่ี 8 ตําบลสวนหมอน - เขต
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานสวาง หมูท่ี 8 ตําบลสวนหมอน - เขต
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-92 ลําดับท่ี 287 (สํานักชาง) 

     

  375.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองโจด หมูท่ี 5 ตําบลนาขา - บาน
หนองขามพัฒนา หมูท่ี 13 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองโจด หมูท่ี 5 ตําบลนาขา - บาน
หนองขามพัฒนา หมูท่ี 13 ตําบลคําแคน อําเภอมญัจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-92 ลําดับท่ี 288 (สํานักชาง) 
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  376.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแจง หมูท่ี 4 ตําบลโพนเพ็ก - บานหนอง
ขามพัฒนา หมูท่ี 13 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแจง หมูท่ี 4 ตําบลโพนเพ็ก - บาน
หนองขามพัฒนา หมูท่ี 13 ตําบลคําแคน อําเภอมญัจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-93 ลําดับท่ี 289 (สํานักชาง) 

     

  377.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนสวาง หมูท่ี 7 ตําบลโพนเพ็ก –  
เขตพ้ืนท่ีสวนปา ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนสวาง หมูท่ี 7 ตําบลโพนเพ็ก - 
เขตพ้ืนท่ีสวนปา ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไมนอยกวา 
1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-93 ลําดับท่ี 290 (สํานักชาง) 

     

  378.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองไฮ หมูท่ี 5 ตําบลโพนเพ็ก –  
ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 3115 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองไฮ หมูท่ี 5 ตําบลโพนเพ็ก - ทาง
หลวงชนบทหมายเลข ขก 3115 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-93 ลําดับท่ี 291 (สํานักชาง) 

     

  379.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองโน หมูท่ี 5 - บานหลบุคา หมูท่ี 6 
ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองโน หมูท่ี 5 - บานหลุบคา หมูท่ี 6 
ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี - ตาํบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-94 ลําดับท่ี 292 (สํานักชาง) 

     

  380.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองไห หมูท่ี 1 ตําบลหนองแปน - 
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองไห หมูท่ี 1 ตําบลหนองแปน - 
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-94 ลําดับท่ี 293 (สํานักชาง) 
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  381.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนแสนสขุ หมูท่ี 10 ตําบลหนองแปน - 
บานทาสวรรค หมูท่ี 11 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนแสนสุข หมูท่ี 10 ตําบลหนองแปน - 
บานทาสวรรค หมูท่ี 11 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-94 ลําดับท่ี 294 (สํานักชาง) 

     

  382.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวายหลึม หมูท่ี 10 ตําบลนาขา - บาน
โคกสูงเหนือ หมูท่ี 13 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวายหลึม หมูท่ี 10 ตําบลนาขา - 
บานโคกสูงเหนือ หมูท่ี 13 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-95 ลําดับท่ี 295 (สํานักชาง) 

     

  383.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานเขวา หมูท่ี 15 ตําบลกุดเคา 
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานเขวา หมูท่ี 15 ตําบลกุดเคา 
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 
5 เมตร ยาว 920 เมตร สูงเฉลีย่ 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
4,563 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-95 ลําดับท่ี 296 (สํานักชาง) 

     

  384.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานโคกสูง หมูท่ี 4 ตําบลนางาม - 
บานหนองบัวเย็น หมูท่ี 11 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานโคกสูง หมูท่ี 4 ตําบลนางาม 
- บานหนองบัวเย็น หมูท่ี 11 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 
1 ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 518 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาวรวม 918 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ถมไมนอยกวา 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-95 ลําดับท่ี 297 (สํานักชาง) 

     

  385.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานโสกน้ําขุน หมูท่ี 11 ตําบลนางาม 
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานโสกนํ้าขุน หมูท่ี 11 ตําบล
นางาม อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 920 เมตร สูงเฉลีย่ 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-96 ลําดับท่ี 298 (สํานักชาง) 
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  386.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหินแตก หมูท่ี 7 ตําบลนางาม 
อําเภอมัญจาคีรี  - ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหินแตก หมูท่ี 7 ตําบลนางาม 
อําเภอมัญจาคีร ี - ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแกน ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 918 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปรมิาตรดนิถมไมนอย
กวา 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-96 ลําดับท่ี 299 (สํานักชาง) 

     

  387.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองไมตาย หมูท่ี 6 ตําบลนาขา 
- บานเสาเลา หมูท่ี 9 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองไมตาย หมูท่ี 6 
ตําบลนาขา - บานเสาเลา หมูท่ี 9 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 920 เมตร สูงเฉลีย่ 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-96 ลําดับท่ี 300 (สํานักชาง) 

     

  388.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองไห หมูท่ี 14 ตําบลหนองแปน 
- พ้ืนท่ีสวนปา ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองไห หมูท่ี 14 ตําบล
หนองแปน - พ้ืนท่ีสวนปา ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 918 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปรมิาตรดนิถมไมนอย
กวา 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-96 ลําดับท่ี 301 (สํานักชาง) 

     

  389.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานกุดขอนแกน หมูท่ี 9 ตําบลคําแคน 
- บานบูรณะ หมูท่ี 3 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานกุดขอนแกน หมูท่ี 9 
ตําบลคําแคน - บานบูรณะ หมูท่ี 3 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 920 เมตร สูงเฉลีย่ 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไมนอยกวา 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-390 ลําดับท่ี 1,289 (สํานักชาง) 

     

  390.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองบัว หมูท่ี 4 ตําบลหนองแปน  
อําเภอมัญจาคีรี - เขตติดตอบานชีกกคอ หมูท่ี 7 ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองบัว หมูท่ี 4 ตําบลหนองแปน 
อําเภอมัญจาคีรี - เขตติดตอบานชีกกคอ หมูท่ี 7 ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-65 ลําดับท่ี 303 (สํานักชาง) 
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  391.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานโนนแสนสขุ หมูท่ี 10 –  
บานนาจาน หมูท่ี 11 ตําบลหนองแปน - ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานโนนแสนสุข หมูท่ี 10 - 
บานนาจาน หมูท่ี 11 ตําบลหนองแปน - ตําบลสวนหมอน อําเภอมญัจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 918 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-98 ลําดับท่ี 304 (สํานักชาง) 

     

  392.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานเหลาเหนือ หมูท่ี 3 –  
บานหนองสองหอง หมูท่ี 14  ตําบลนางาม - ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานเหลาเหนือ หมูท่ี 3 –  
บานหนองสองหอง หมูท่ี 14  ตําบลนางาม - ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาครี ี
จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 920 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,563 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-98 ลําดับท่ี 306 (สํานักชาง) 

     

  393.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหวยหินเกิ้ง หมูท่ี 11  
ตําบลโพนเพ็ก - บานปาผุ หมูท่ี 4 ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหวยหินเก้ิง หมูท่ี 11 
ตําบลโพนเพ็ก - บานปาผุ หมูท่ี 4 ตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาครี ีจังหวัด
ขอนแกน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 918 เมตร สูงเฉลีย่ 0.80 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไมนอยกวา 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-99 ลําดับท่ี 309 (สํานักชาง) 

     

  394.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานพระยืน หมูท่ี 1 ตําบลพระยืน - 
บานชาด หมูท่ี 3 ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานพระยืน หมูท่ี 1 ตําบลพระ
ยืน - บานชาด หมูท่ี 3 ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย
กวา 915 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-328 ลําดับท่ี 1,058 (สํานักชาง) 
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  395.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแวง หมูท่ี 1 ตําบลหนองแวง 
- บานโจดใหญ หมูท่ี 3 ตําบลบานโตน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแวง หมูท่ี 1 ตําบล
หนองแวง - บานโจดใหญ หมูท่ี 3 ตําบลบานโตน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 910 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-140 ลําดับท่ี 408 (สํานักชาง) 

     

  396.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทางาม หมูท่ี 6 ตําบลพระบุ - 
บานหินกอง หมูท่ี 6 ตําบลบานโตน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทางาม หมูท่ี 6 ตําบลพระบุ 
- บานหินกอง หมูท่ี 6 ตําบลบานโตน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย
กวา 928 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-141 ลําดับท่ี 409 (สํานักชาง) 

     

  397.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโตน หมูท่ี 1 ตําบลบานโตน - 
บานขามปอม หมูท่ี 1 ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         600,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโตน หมูท่ี 1 ตําบลบานโตน 
- บานขามปอม หมูท่ี 1 ตําบลขามปอม อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย
กวา 1,085 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-141 ลําดับท่ี 410 (สํานักชาง) 

     

  398.คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหัวบึง หมูท่ี 17 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - 
บานดอนเงิน หมูท่ี 13 ตําบลบานหวา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหัวบึง หมูท่ี 17 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน 
- บานดอนเงิน หมูท่ี 13 ตําบลบานหวา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,673 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-329 ลําดับท่ี 1,289 (สํานักชาง) 

     

  399.คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนตุน หมูท่ี 4 ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน 
- บานเตา หมูท่ี 9 ตําบลบานหวา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนตุน หมูท่ี 4 ตําบลหนองแวง อําเภอ
พระยืน - บานเตา หมูท่ี 9 ตําบลบานหวา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,673 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-141 ลําดับท่ี 412 (สํานักชาง) 
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  400.คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานพระบุ หมูท่ี 1 ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน - 
บานปามวง หมูท่ี 9 ตําบลโคกสาํราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานพระบุ หมูท่ี 1 ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน 
- บานปามวง หมูท่ี 9 ตําบลโคกสาํราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,673 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-142 ลําดับท่ี 413 (สํานักชาง) 

     

  401.คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานขามปอม หมูท่ี 1 ตําบลขามปอม - บานหัน 
หมูท่ี 3 ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานขามปอม หมูท่ี 1 ตําบลขามปอม - บาน
หัน หมูท่ี 3 ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 2,105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 1,673 
ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-142 ลําดับท่ี 414 (สํานักชาง) 

     

  402.คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานนอยชานบึง หมูท่ี 2 ตําบลขามปอม –  
บานพระยืน หมูท่ี 14 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานนอยชานบึง หมูท่ี 2 ตําบลขามปอม - 
บานพระยืน หมูท่ี 14 ตําบลพระยนื อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 2,595 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,674 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-142 ลําดับท่ี 415 (สํานักชาง) 

     

  403.คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานดงเกา หมูท่ี 4 ตําบลบานโตน - บานทางาม 
หมูท่ี 6 ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานดงเกา หมูท่ี 4 ตําบลบานโตน - บานทางาม 
หมูท่ี 6 ตําบลพระบุ อําเภอพระยนื จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 2,105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 1,673 
ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-142 ลําดับท่ี 416 (สํานักชาง) 

     

  404.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บานดงกลาง หมูท่ี 5 ตําบลบานโตน 
- บานทางาม หมูท่ี 6 ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บานดงกลาง หมูท่ี 5 ตําบล
บานโตน - บานทางาม หมูท่ี 6 ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 241 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,446 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-143 ลําดับท่ี 417 (สํานักชาง) 
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  405.คาปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวงหมายเลข 3029 - บานหนองเตา  
หมูท่ี 5 ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง จากทางหลวงหมายเลข 3029 - บานหนองเตา 
หมูท่ี 5 ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 
เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 1,484 
ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-143 ลําดับท่ี 418 (สํานักชาง) 

     

  406.คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองเตานอย หมูท่ี 7 ตําบลโนนพะยอม - 
ตําบลวังแสง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหนองเตานอย หมูท่ี 7 ตําบลโนนพะยอม 
- ตําบลวังแสง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,487 ลบ.ม.  
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-143 ลําดับท่ี 419 (สํานักชาง) 

     

  407.คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนพะยอมใต หมูท่ี 10 ตําบลโนนพะยอม 
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน - ถนนสาย อบจ.ขกถ. 10041  

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโนนพะยอมใต หมูท่ี 10 ตําบลโนนพะยอม 
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน - ถนนสาย อบจ.ขกถ. 10041  ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไมนอยกวา 
1,487 ลบ.ม. (บดอัดแนน)รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-143 ลําดับท่ี 420 (สํานักชาง) 

     

  408.คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหวยไรเหนือ หมูท่ี 2 ตําบลโนนพะยอม –  
บานนาดอกไม หมูท่ี 9 ตําบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหวยไรเหนือ หมูท่ี 2 ตําบลโนนพะยอม - 
บานนาดอกไม หมูท่ี 9 ตําบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,487 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-144 ลําดับท่ี 421 (สํานักชาง) 

     

  409.คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหวยแก หมูท่ี 2 ตําบลหวยแก - ตําบลวังแสง 
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหวยแก หมูท่ี 2 ตําบลหวยแก - ตําบลวังแสง 
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,870 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลกูรังไมนอยกวา 1,487 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-144 ลําดับท่ี 422 (สํานักชาง) 
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  410.คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานเหลาเหนือ หมูท่ี 4 ตําบลหวยแก - ตําบลวังแสง 
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานเหลาเหนือ หมูท่ี 4 ตําบลหวยแก - ตําบล
วังแสง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,870 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,487 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-144 ลําดับท่ี 423 (สํานักชาง) 

     

  411.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานหวยไรเหนือ หมูท่ี 2 ตําบลโนนพะยอม 
- บานกุดเพียขอมเหนือ หมูท่ี 2 ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานหวยไรเหนือ หมูท่ี 2 ตําบล
โนนพะยอม - บานกุดเพียขอมเหนือ หมูท่ี 2 ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร ดินถมสูงเฉลีย่ 
0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 6,048 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และ
ติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-144 ลําดับท่ี 424 (สํานักชาง) 

     

  412.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานโนนแดงนอย หมูท่ี 5 ตําบลบานแทน 
- บานปอแดง หมูท่ี 1 ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานโนนแดงนอย หมูท่ี 5 ตําบล
บานแทน - บานปอแดง หมูท่ี 1 ตาํบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,210 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 6,388 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-145 ลําดับท่ี 426 (สํานักชาง) 

     

  413.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานวังแสง หมูท่ี 1 ตําบลวังแสง - 
ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         450,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานวังแสง หมูท่ี 1 ตําบลวังแสง - 
ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
5,280 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-145 ลําดับท่ี 427 (สํานักชาง) 

     

  414.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานวังแสงใต หมูท่ี 11 ตําบลวังแสง - 
ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานวังแสงใต หมูท่ี 11 ตําบลวัง
แสง - ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 1,200 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปรมิาตรดนิถมไมนอย
กวา 6,336 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-145 ลําดับท่ี 428 (สํานักชาง) 
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  415.คากอสรางถนนลกูรัง บานโนนคํามี หมูท่ี 9 ตําบลวังแสง อําเภอชนบท - 
ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง บานโนนคํามี หมูท่ี 9 ตําบลวังแสง อําเภอ
ชนบท - ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 
5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 716 
ลบ.ม. (บดอัดแนน) โดยดินถมกวาง 5.60 เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 
เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,880 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปาย
ช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-146 ลําดับท่ี 429 (สํานักชาง) 

     

  416.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานหวยแก หมูท่ี 2 ตําบลหวยแก - 
ตําบลวังแสง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานหวยแก หมูท่ี 2 ตําบลหวยแก 
- ตําบลวังแสง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
1,300 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,824 
ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-146 ลําดับท่ี 430 (สํานักชาง) 

     

  417.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานโซง หมูท่ี 1 ตําบลหวยแก - ตําบล
กุดเพียขอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานโซง หมูท่ี 1 ตําบลหวยแก - 
ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท จงัหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 1,465 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
7,735 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-146 ลําดับท่ี 431 (สํานักชาง) 

     

  418.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหนองหวาย หมูท่ี 6 และ 
บานทามวง หมูท่ี 5 ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอชนบท - เขตอําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         550,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานหนองหวาย หมูท่ี 6 
และ บานทามวง หมูท่ี 5 ตําบลศรบุีญเรือง อําเภอชนบท - เขตอําเภอมัญจาครีี 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 217 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ไมมไีหลทาง หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,302 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-149 ลําดับท่ี 440 (สํานักชาง) 
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  419.คาปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนาโพธิ์ - ดงนอย) บานนาโพธิ์ หมูท่ี 7 ตําบล
นาง้ิว - เชื่อมเขตตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง (สายนาโพธ์ิ - ดงนอย) บานนาโพธ์ิ หมูท่ี 7 
ตําบลนาง้ิว - เช่ือมเขตตาํบลดงเมอืงแอม อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-311 ลําดับท่ี 1,000 (สํานักชาง) 

     

  420.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนมรรคคาคีรีขางวัดพระพุทธบาทเขานอย 
บานหนองตะนา หมูท่ี 9 ตําบลเขาสวนกวาง - ทางไปสวนสัตวขอนแกน เชื่อม
เขตตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนนมรรคคาคีรีขางวัดพระพุทธบาท
เขานอย บานหนองตะนา หมูท่ี 9 ตําบลเขาสวนกวาง - ทางไปสวนสตัวขอนแกน 
เช่ือมเขตตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 
5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 490 
เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 3 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 
เมตร พรอมลงดินถมสูงเฉลี่ย 0.35 เมตร รวมความยาว 2,070 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 480 ลบ.ม. (บดอัดแนน) หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 1,499 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-311 ลําดับท่ี 1,001 (สํานักชาง) 

     

  421.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแสงสวาง หมูท่ี 4 ตําบลนาง้ิว อําเภอ 
เขาสวนกวาง - บานสําราญ หมูท่ี 2 ตําบลศรีสุขสําราญ อําเภออุบลรัตน 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแสงสวาง หมูท่ี 4 ตําบลนาง้ิว อําเภอ
เขาสวนกวาง - บานสําราญ หมูท่ี 2 ตําบลศรสีุขสําราญ อําเภออุบลรัตน จังหวัด
ขอนแกน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-312 ลําดับท่ี 1,002 (สํานักชาง) 

     

  422.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก.4003 (หนา อบต. 
ดงเมืองแอม) บานดงบัง หมูท่ี 4 ตําบลดงเมืองแอม - เชื่อมทางหลวงชนบท 
ขก.4049 ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก.4003 (หนา 
อบต.ดงเมืองแอม) บานดงบัง หมูท่ี 4 ตําบลดงเมืองแอม - เช่ือมทางหลวงชนบท 
ขก.4049 ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 1,693 
ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-312 ลําดับท่ี 1,003 (สํานักชาง) 
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  423.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก.5078 บานหวยยาง 
หมูท่ี 5 ตําบลดงเมืองแอม - ทางหลวงทองถิ่น ขก.ถ.99-019 เชื่อมตําบลนาง้ิว 
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก.5078 บานหวย
ยาง หมูท่ี 5 ตําบลดงเมืองแอม - ทางหลวงทองถ่ิน ขก.ถ.99-019 เช่ือมตําบลนา
ง้ิว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 2,240 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลกูรังไมนอยกวา 1,780 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-312 ลําดับท่ี 1,004 (สํานักชาง) 

     

  424.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก.5078 บานหวยยาง 
หมูท่ี 5 ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง - เชื่อมเขตตําบลศรีสุขสําราญ 
อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทางหลวงชนบท ขก.5078 บานหวยยาง 
หมูท่ี 5 ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง - เช่ือมเขตตําบลศรสีุขสําราญ 
อําเภออุบลรตัน จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 2,320 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,844 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-313 ลําดับท่ี 1,005 (สํานักชาง) 

     

  425.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยยาง หมูท่ี 5 –  
บานคําสมบูรณ หมูท่ี 10 ตําบลดงเมืองแอม - เชื่อมตําบลนาง้ิว  
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยยาง หมูท่ี 5 - บาน
คําสมบูรณ หมูท่ี 10 ตําบลดงเมืองแอม - เช่ือมตําบลนาง้ิว อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 845 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-313 ลําดับท่ี 1,006 (สํานักชาง) 

     

  426.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองกุง หมูท่ี 5 (ซอยนาง
ขวัญนภา) - บานทางพาด หมูท่ี 11 เขตเทศบาลตําบลเขาสวนกวาง - ทาง
หลวงหมายเลข 2 ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองกุง หมูท่ี 5 (ซอย
นางขวัญนภา) - บานทางพาด หมูท่ี 11 เขตเทศบาลตําบลเขาสวนกวาง - ทาง
หลวงหมายเลข 2 ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย
กวา 845 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-313 ลําดับท่ี 1,007 (สํานักชาง) 
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  427.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองโน หมูท่ี 8  
ตําบลดงเมืองแอม - ทางหลวงทองถิ่น ขก.ถ.99-004 อําเภอเขาสวนกวาง - 
เชื่อมตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองโน หมูท่ี 8 ตําบล
ดงเมืองแอม - ทางหลวงทองถ่ิน ขก.ถ.99-004 อําเภอเขาสวนกวาง - เช่ือมตําบล
สะอาด อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 845 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-314 ลําดับท่ี 1,008 (สํานักชาง) 

     

  428.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาโรงฆาสัตวอามีน  
บานโนนสงา หมูท่ี 9 (เขตเทศบาลตําบลเขาสวนกวาง) - เชื่อมตําบลคํามวง 
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาโรงฆาสตัวอามีน 
บานโนนสงา หมูท่ี 9 (เขตเทศบาลตําบลเขาสวนกวาง) - เช่ือมตําบลคํามวง 
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 840 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-314 ลําดับท่ี 1,009 (สํานักชาง) 

     

  429.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานไทหมอง เขตเทศบาลตําบล
เขาสวนกวาง - บานโนนทอง หมูท่ี 5 ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานไทหมอง เขตเทศบาล
ตําบลเขาสวนกวาง - บานโนนทอง หมูท่ี 5 ตําบลคาํมวง อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 845 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-314 ลําดับท่ี 1,010 (สํานักชาง) 

     

  430.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาโพธิ์ หมูท่ี 7 ตําบลนาง้ิว - 
บานคําแคน หมูท่ี 12 ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาโพธ์ิ หมูท่ี 7 ตําบล
นาง้ิว - บานคําแคน หมูท่ี 12 ตําบลดงเมืองแอม อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 845 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-315 ลําดับท่ี 1,011 (สํานักชาง) 
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  431.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาง้ิว หมูท่ี 1 - บานโนนสวรรค 
หมูท่ี 3 ตําบลนาง้ิว เชื่อมเขตตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนาง้ิว หมูท่ี 1 - บาน
โนนสวรรค หมูท่ี 3 ตําบลนาง้ิว เช่ือมเขตตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 845 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-315 ลําดับท่ี 1,012 (สํานักชาง) 

     

  432.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนสวรรค หมูท่ี 3 –  
บานนางอง หมูท่ี 2 ตําบลนาง้ิว เชื่อมทางหลวงหมายเลข 5012 เขตตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนสวรรค หมูท่ี 3 - บาน
นางอง หมูท่ี 2 ตําบลนาง้ิว เช่ือมทางหลวงหมายเลข 5012 เขตตําบลโนนสมบูรณ 
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 845 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-315 ลําดับท่ี 1,013 (สํานักชาง) 

     

  433.คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานใหมสามัคคี หมูท่ี 9 ตําบลขนวน  
อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน - เชื่อมตอถนนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2133  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานใหมสามัคคี หมูท่ี 9 ตําบลขนวน 
อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน - เช่ือมตอถนนทางหลวงแผนดนิหมายเลข 
2133  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไมนอยกวา 956 ลบ.ม. (เกลีย่เรยีบ) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-302 ลําดับท่ี 967 (สํานักชาง) 

     

  434.คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานนาดี หมูท่ี 13 ตําบลกุดธาตุ - ตําบลบานโคก 
อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานนาดี หมูท่ี 13 ตําบลกุดธาตุ - ตําบล
บานโคก อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 
2,270 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 953 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-302 ลําดับท่ี 968 (สํานักชาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



                      ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

307 

  435.คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองแวง หมูท่ี 8 ตําบลกุดธาตุ - ตําบล
บานโคก อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองแวง หมูท่ี 8 ตําบลกุดธาตุ - 
ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 1 ขนาดผวิจราจรกวาง 
4 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาวรวม 2,270 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 953 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-303 ลําดับท่ี 970 (สํานักชาง) 

     

  436.คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองพู หมูท่ี 5 ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา 
- บานโคกสงา หมูท่ี 4 ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานหนองพู หมูท่ี 5 ตําบลขนวน อําเภอ
หนองนาคํา - บานโคกสงา หมูท่ี 4 ตําบลบานเรือ อําเภอภเูวียง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 956 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-302 ลําดับท่ี 969 (สํานักชาง) 

     

  437.คาขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดต้ังพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการเกษตร 
บานโนนนกทา หมูท่ี 16 ตําบลกดุธาตุ อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         250,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการเกษตร 
บานโนนนกทา หมูท่ี 16 ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาด
ทอเสนผาศูนยกลาง 6 น้ิว ความลกึไมนอยกวา 60 เมตร ขนาดพลังงาน
แสงอาทิตยไมนอยกวา 2,400 วัตต พรอมติดตั้งเครื่องสบูนํ้าไฟฟาแบบมอเตอร
จมใตนํ้า ขนาดมอเตอร 1.5 แรงมา และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-318 ลําดับท่ี 1,022 (สํานักชาง) 

     

  438.คาขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดต้ังพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการเกษตร 
บานหนองนาคํา หมูท่ี 1 ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         250,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการเกษตร 
บานหนองนาคํา หมูท่ี 1 ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 
ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 6 น้ิว ความลึกไมนอยกวา 60 เมตร ขนาดพลังงาน
แสงอาทิตยไมนอยกวา 2,400 วัตต พรอมติดตั้งเครื่องสบูนํ้าไฟฟาแบบมอเตอร
จมใตนํ้า ขนาดมอเตอร 1.5 แรงมา และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-318 ลําดับท่ี 1,023 (สํานักชาง) 
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  439.คาขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดต้ังพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการเกษตร 
บานหนองแวง หมูท่ี 14 ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         250,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาขุดเจาะบอบาดาล พรอมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการเกษตร 
บานหนองแวง หมูท่ี 14 ตําบลกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกนขนาด
ทอเสนผาศูนยกลาง 6 น้ิว ความลกึไมนอยกวา 60 เมตร ขนาดพลังงาน
แสงอาทิตยไมนอยกวา 2,400 วัตต พรอมติดตั้งเครื่องสบูนํ้าไฟฟาแบบมอเตอร
จมใตนํ้า ขนาดมอเตอร 1.5 แรงมา และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-318 ลําดับท่ี 1,024 (สํานักชาง) 

     

  440.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร จากทางหลวงชนบทสายบานวังหวาถึง
บานหนองแซง - บานแฮด หมูท่ี 1 ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร จากทางหลวงชนบทสายบานวัง
หวาถึงบานหนองแซง - บานแฮด หมูท่ี 1 ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร 
หรือมีปรมิาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-56 ลําดับท่ี 171 (สํานักชาง) 

     

  441.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานขอนสกั หมูท่ี 6 ตําบลหนองแซง 
อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน เชื่อมเขตติดตอตําบลดอนกลาง  
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานขอนสัก หมูท่ี 6 ตําบลหนองแซง 
อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน เช่ือมเขตตดิตอตําบลดอนกลาง อําเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูง
เฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดนิถมไมนอยกวา 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-56 ลําดับท่ี 172 (สํานักชาง) 

     

  442.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานขอนสกั หมูท่ี 6 ตําบลหนองแซง 
อําเภอบานแฮด - ตําบลภูเหล็ก อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานขอนสัก หมูท่ี 6 ตําบลหนองแซง 
อําเภอบานแฮด - ตําบลภูเหล็ก อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลีย่ 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม
นอยกวา 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-57 ลําดับท่ี 173 (สํานักชาง) 
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  443.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานหนองเตา หมูท่ี 3 ตําบลหนองแซง 
- บานวังหวา หมูท่ี 11 ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานหนองเตา หมูท่ี 3 ตําบลหนองแซง 
- บานวังหวา หมูท่ี 11 ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลีย่ 0.80 เมตร หรอืมีปริมาตรดิน
ถมไมนอยกวา 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-57 ลําดับท่ี 174 (สํานักชาง) 

     

  444.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานเล็บเงือก หมูท่ี 4 ตําบลโคกสําราญ 
- ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานเล็บเงือก หมูท่ี 4 ตําบลโคก
สําราญ - ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 
5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปรมิาตรดนิถมไมนอย
กวา 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-57 ลําดับท่ี 175 (สํานักชาง) 

     

  445.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานหวยมวง หมูท่ี 5 (จากทิศเหนือ) 
ตําบลหนองแซง อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน - เขตติดตอตําบลเขวาไร 
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานหวยมวง หมูท่ี 5 (จากทิศเหนือ) 
ตําบลหนองแซง อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน - เขตตดิตอตาํบลเขวาไร 
อําเภอโกสมุพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 970 
เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-58 ลําดับท่ี 176 (สํานักชาง) 

     

  446.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร จากทางหลวงชนบทสายบานวังหวาถึง
บานหนองแซง - บานหวยมวง หมูท่ี 5 ตําบลหนองแซง อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร จากทางหลวงชนบทสายบานวัง
หวาถึงบานหนองแซง - บานหวยมวง หมูท่ี 5 ตําบลหนองแซง อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลีย่ 
0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และ
ติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-58 ลําดับท่ี 177 (สํานักชาง) 
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  447.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานหนองกระหนวน หมูท่ี 4  
ตําบลโนนสมบูรณ - บานวังหวา หมูท่ี 8 ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานหนองกระหนวน หมูท่ี 4 
ตําบลโนนสมบูรณ - บานวังหวา หมูท่ี 8 ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร 
หรือมีปรมิาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-58 ลําดับท่ี 178 (สํานักชาง) 

     

  448.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานหนองกระหนวน หมูท่ี 4 –  
บานหนองเม็ก หมูท่ี 3 ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 
อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานหนองกระหนวน หมูท่ี 4 - 
บานหนองเม็ก หมูท่ี 3 ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอ
บานแฮด จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูง
เฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดนิถมไมนอยกวา 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-59 ลําดับท่ี 179 (สํานักชาง) 

     

  449.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานโนนทัน หมูท่ี 8 ตําบลโนนสมบูรณ 
อําเภอบานแฮด - ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานโนนทัน หมูท่ี 8 ตําบลโนน
สมบูรณ อําเภอบานแฮด - ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลีย่ 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ถมไมนอยกวา 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-59 ลําดับท่ี 180 (สํานักชาง) 

     

  450.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานโนนทัน หมูท่ี 8 ตําบลโนนสมบูรณ 
อําเภอบานแฮด - บานเกษตรกาวหนา หมูท่ี 22 ตําบลทาพระ อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานโนนทัน หมูท่ี 8 ตําบลโนนสมบูรณ 
อําเภอบานแฮด - บานเกษตรกาวหนา หมูท่ี 22 ตําบลทาพระ อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลีย่ 
0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และ
ติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-59 ลําดับท่ี 181 (สํานักชาง) 
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  451.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานหนองเม็ก หมูท่ี 3 ตําบลโนนสมบูรณ 
อําเภอบานแฮด - บานหนองแวง หมูท่ี 17 ตําบลทาพระ อําเภอเมือง  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดนิสูแหลงเกษตร บานหนองเม็ก หมูท่ี 3 ตําบลโนนสมบูรณ 
อําเภอบานแฮด - บานหนองแวง หมูท่ี 17 ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร 
หรือมีปรมิาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-60 ลําดับท่ี 182 (สํานักชาง) 

     

  452.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานหนองเม็ก หมูท่ี 3 ตําบลโนนสมบูรณ - 
บานวังหวา หมูท่ี 8,11 ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานหนองเม็ก หมูท่ี 3  ตําบลโนน
สมบูรณ - บานวังหวา หมูท่ี 8,11 ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จงัหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 970 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.80 
เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 5,122 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปาย
ช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-60 ลําดับท่ี 183 (สํานักชาง) 

     

  453.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเกี่ยว หมูท่ี 3 ตําบลโคกสําราญ 
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองเก่ียว หมูท่ี 3 ตําบล
โคกสําราญ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-60 ลําดับท่ี 184 (สํานักชาง) 

     

  454.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยมวง หมูท่ี 5 ตําบลหนองแซง 
อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน - ตําบลเขวาไร อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยมวง หมูท่ี 5 ตําบล
หนองแซง อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน - ตําบลเขวาไร อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม  ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 784 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-61 ลําดับท่ี 185 (สํานักชาง) 
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  455.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนรัง หมูท่ี 4 ตําบลโนนแดง 
- เขตเทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         592,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนรัง หมูท่ี 4 ตําบล
โนนแดง - เขตเทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย
กวา 950 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-177 ลําดับท่ี 528 (สํานักชาง) 

     

  456.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองขี้เห็น หมูท่ี 6 ตําบล
บานหัน - ทางหลวงสายบานหันปาปอ อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองข้ีเห็น หมูท่ี 6 
ตําบลบานหัน - ทางหลวงสายบานหันปาปอ อําเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 792 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-177 ลําดับท่ี 529 (สํานักชาง) 

     

  457.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหัน หมูท่ี 1 ตําบลบานหัน - 
ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา จงัหวัดขอนแกน  

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหัน หมูท่ี 1 ตําบลบานหัน 
- ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศลิา จงัหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 792 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-178 ลําดับท่ี 530 (สํานักชาง) 

     

  458.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองน้ําขุนใต หมูท่ี 9 
ตําบลบานหัน - ทางหลวงสาย ขก ถ 10033 อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองนํ้าขุนใต หมูท่ี 9 
ตําบลบานหัน - ทางหลวงสาย ขก ถ 10033 อําเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตรวมไมนอยกวา 800 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-178 ลําดับท่ี 531 (สํานักชาง) 

     

  459.คาปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานหนองแวงนอย หมูท่ี 12 ตําบลบานหัน 
อําเภอโนนศิลา - ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานหนองแวงนอย หมูท่ี 12 ตําบลบาน
หัน อําเภอโนนศลิา - ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรยีบ หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 654 ลบ.ม. (เกลีย่เรยีบ) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-178 ลําดับท่ี 532 (สํานักชาง) 
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  460.คาปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานหนองไฮนอย หมูท่ี 11 ตําบลบานหัน 
อําเภอโนนศิลา - เขตตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานหนองไฮนอย หมูท่ี 11 ตําบลบานหัน 
อําเภอโนนศลิา - เขตตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรยีบ หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 654 ลบ.ม. (เกลีย่เรยีบ) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-179 ลําดับท่ี 533 (สํานักชาง) 

     

  461.คาปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานกุดหลง หมูท่ี 14 ตําบลบานหัน  
อําเภอโนนศิลา - เขตตําบลวังหิน อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานกุดหลง หมูท่ี 14 ตําบลบานหัน 
อําเภอโนนศลิา - เขตตําบลวังหิน อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลีย่เรียบ หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 654 ลบ.ม. (เกลีย่เรยีบ) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-179 ลําดับท่ี 534 (สํานักชาง) 

     

  462.คาปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานวังยาว หมูท่ี 5 ตําบลบานหัน  
อําเภอโนนศิลา - เขตตําบลปาปอ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานวังยาว หมูท่ี 5 ตําบลบานหัน 
อําเภอโนนศลิา - เขตตําบลปาปอ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรยีบ หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 654 ลบ.ม. (เกลีย่เรยีบ) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-179 ลําดับท่ี 535 (สํานักชาง) 

     

  463.คาปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานหนองทุม หมูท่ี 13 ตําบลบานหัน 
อําเภอโนนศิลา - ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานหนองทุม หมูท่ี 13 ตําบลบานหัน 
อําเภอโนนศลิา - ตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาตรหินคลุกไมนอยกวา 654 ลบ.ม. (เกลีย่เรยีบ) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-180 ลําดับท่ี 536 (สํานักชาง) 

     

  464.คาปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานหนองขี้เห็น หมูท่ี 6 ตําบลบานหัน 
อําเภอโนนศิลา - บานหนองตอกเกี้ย หมูท่ี 6 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานหนองข้ีเห็น หมูท่ี 6 ตําบลบานหัน 
อําเภอโนนศลิา - บานหนองตอกเก้ีย หมูท่ี 6 ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจร
หินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 654 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-180 ลําดับท่ี 537 (สํานักชาง) 
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  465.คาปรับปรุงถนนหินคลุก สายถนนเลียบคลอง บานเกานอย หมูท่ี 3  
ตําบลเปอยใหญ - ทางหลวงสายโนนแดงเปอยใหญ อําเภอโนนศิลา  
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก สายถนนเลียบคลอง บานเกานอย หมูท่ี 3 
ตําบลเปอยใหญ - ทางหลวงสายโนนแดงเปอยใหญ อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 1,550 เมตร งานผิวจราจรหินคลกุเกลี่ยเรียบ 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไมนอยกวา 651 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-180 ลําดับท่ี 538 (สํานักชาง) 

     

  466.คาปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานผักหวาน หมูท่ี 5 ตําบลหนองปลาหมอ 
- ทางหลวงสายโนนศิลาหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานผักหวาน หมูท่ี 5 ตําบลหนองปลาหมอ 
- ทางหลวงสายโนนศลิาหนองปลาหมอ อําเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแกน  ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,258 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลีย่เรียบ หนา 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 654 ลบ.ม. (เกลีย่เรยีบ) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-181 ลําดับท่ี 539 (สํานักชาง) 

     

  467.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานสระบัว หมูท่ี 6 ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนศิลา - เขตตําบลหัวหนอง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         494,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานสระบัว หมูท่ี 6 ตําบล
โนนแดง อําเภอโนนศลิา - เขตตําบลหัวหนอง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-181 ลําดับท่ี 540 (สํานักชาง) 

     

  468.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหัวฝาย หมูท่ี 6 ตําบลเปอยใหญ 
- เชื่อมทางหลวงสายโนนแดงเปอยใหญ อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหัวฝาย หมูท่ี 6 ตําบล
เปอยใหญ - เช่ือมทางหลวงสายโนนแดงเปอยใหญ อําเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-181 ลําดับท่ี 541 (สํานักชาง) 

     

  469.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหลุบคา หมูท่ี 7 ตําบลโนนศิลา 
- ทางหลวงสายโนนศิลาหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหลุบคา หมูท่ี 7 ตําบล
โนนศิลา - ทางหลวงสายโนนศิลาหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-182 ลําดับท่ี 542 (สํานักชาง) 
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  470.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองปลาหมอ หมูท่ี 6 
ตําบลหนองปลาหมอ - ทางหลวงสายหนองปลาหมอหวยแก อําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองปลาหมอ หมูท่ี 6 
ตําบลหนองปลาหมอ - ทางหลวงสายหนองปลาหมอหวยแก อําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-182 ลําดับท่ี 543 (สํานักชาง) 

     

  471.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยเสียว หมูท่ี 4  
ตําบลหนองปลาหมอ - ทางหลวงสายโนนศิลาหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยเสียว หมูท่ี 4 ตําบล
หนองปลาหมอ - ทางหลวงสายโนนศิลาหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-182 ลําดับท่ี 544 (สํานักชาง) 

     

  472.คากอสรางถนนดินสูแหลงการเกษตร บานหนองไฮ หมูท่ี 3 ตําบลบานหัน 
- ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงการเกษตร บานหนองไฮ หมูท่ี 3 ตําบล
บานหัน - ตําบลโนนแดง อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผวิจราจรกวาง 
5 เมตร ยาว 1,500 เมตร ถมดินสงูเฉลี่ย 1.10 เมตร หรือมีปรมิาตรดินถมไมนอย
กวา 12,506 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-183 ลําดับท่ี 545 (สํานักชาง) 

     

  473.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานวังมวง หมูท่ี 2 ตําบลวังมวง อําเภอเปอย
นอย - ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานวังมวง หมูท่ี 2 ตําบลวังมวง อําเภอ
เปอยนอย - ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 1,693 
ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-315 ลําดับท่ี 1,014 (สํานักชาง) 
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  474.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวยแร หมูท่ี 3 ตําบลวังมวง  
อําเภอเปอยนอย - ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวยแร หมูท่ี 3 ตําบลวังมวง อําเภอ
เปอยนอย - ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไมนอยกวา 
1,693 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-316 ลําดับท่ี 1,015 (สํานักชาง) 

     

  475.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานวังหิน หมูท่ี 2 ตําบลสระแกว - ตําบลวังมวง 
อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานวังหิน หมูท่ี 2 ตําบลสระแกว –  
ตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร 
ยาว 2,625 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม.  
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-316 ลําดับท่ี 1,016 (สํานักชาง) 

     

  476.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานสระแกว หมูท่ี 1 ตําบลสระแกว  
อําเภอเปอยนอย - ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานสระแกว หมูท่ี 1 ตําบลสระแกว 
อําเภอเปอยนอย - ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 2,625 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-316 ลําดับท่ี 1,017 (สํานักชาง) 

     

  477.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโคกสวาง หมูท่ี 6 ตําบลสระแกว  
อําเภอเปอยนอย - ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโคกสวาง หมูท่ี 6 ตําบลสระแกว 
อําเภอเปอยนอย - ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 1 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 1,940 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาด
ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 2,625 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-316 ลําดับท่ี 1,018 (สํานักชาง) 

     

  478.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานเกาคอ หมูท่ี 3 ตําบลสระแกว –  
บานหวยแร หมูท่ี 7 ตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานเกาคอ หมูท่ี 3 ตําบลสระแกว - บาน
หวยแร หมูท่ี 7 ตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 1 ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจร
กวาง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 2,625 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังรวมไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-317 ลําดับท่ี 1,019 (สํานักชาง) 
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  479.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาเสียว หมูท่ี 5 ตําบลสระแกว  
อําเภอเปอยนอย - บานหนองไผนอย หมูท่ี 4 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาเสียว หมูท่ี 5 ตําบลสระแกว 
อําเภอเปอยนอย - บานหนองไผนอย หมูท่ี 4 ตําบลดอนดู อําเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-317 ลําดับท่ี 1,020 (สํานักชาง) 

     

  480.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายม หมูท่ี 5 - บานดงซํา 
หมูท่ี 7 ตําบลบานโนน - บานโสกขาแกว หมูท่ี 3 ตําบลหวยเตย อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายม หมูท่ี 5 - บานดงซํา 
หมูท่ี 7 ตําบลบานโนน - บานโสกขาแกว หมูท่ี 3 ตําบลหวยเตย อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 132 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 792 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-170 ลําดับท่ี 505 (สํานักชาง) 

     

  481.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกใหม หมูท่ี 6 ตําบลบานโนน 
อําเภอซําสูง - บานสําโรง หมูท่ี 12 ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกใหม หมูท่ี 6 ตําบล
บานโนน อําเภอซําสูง - บานสําโรง หมูท่ี 12 ตําบลบานขาม อําเภอนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 780 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-170 ลําดับท่ี 506 (สํานักชาง) 

     

  482.คาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ 
10110 แยกทางหลวงหมายเลข 2322 - บานตอกเกี้ย (ชวงบานดอนเขียง  
หมูท่ี 4) ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ 
10110 แยกทางหลวงหมายเลข 2322 - บานตอกเก้ีย (ชวงบานดอนเขียง หมูท่ี 4) 
ตําบลคําแมด อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 
130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 780 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-171 ลําดับท่ี 507 (สํานักชาง) 
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  483.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10069 (บานหนองบัว
นอย - กระนวน) - บานแหว หมูท่ี 9 - บานดงซํา หมูท่ี 7 ตําบลบานโนน 
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10069 (บานหนอง
บัวนอย - กระนวน) - บานแหว หมูท่ี 9 - บานดงซํา หมูท่ี 7 ตําบลบานโนน 
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 792 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-171 ลําดับท่ี 508 (สํานักชาง) 

     

  484.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีพัฒนา 3 บานโคกสูง หมูท่ี 3 
ตําบลกระนวน - บานหวยเตย หมูท่ี 1 ตําบลหวยเตย อําเภอซําสูง จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน         116,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีพัฒนา 3 บานโคกสูง  
หมูท่ี 3 ตําบลกระนวน - บานหวยเตย หมูท่ี 1 ตําบลหวยเตย อําเภอซําสูง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 176 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-171 ลําดับท่ี 509 (สํานักชาง) 

     

  485.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนแต หมูท่ี 10 ตําบล
สําราญ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนแต หมูท่ี 10 ตําบล
สําราญ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. 
และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-303 ลําดับท่ี 971 (สํานักชาง) 

     

  486.คากอสรางถนนน้ําลนผาน ขามลําหวยสายบาตร บานบอใหญ หมูท่ี 3 
ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน เชื่อมเขต ตําบลเสือเฒา  
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  

จํานวน        681,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนนํ้าลนผาน ขามลาํหวยสายบาตร บานบอใหญ หมูท่ี 
3 ตําบลคูคํา อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน เช่ือมเขต ตําบลเสือเฒา อําเภอเชียง
ยืน จังหวัดมหาสารคาม ขนาดสันฝายยาว 25 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 สันฝายสูง 1 
เมตร ผิวจราจรกวาง 4 เมตร และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-303 ลําดับท่ี 972 (สํานักชาง) 
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  487.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานกุดลอบ หมูท่ี 8 ตําบลโพธิ์ไชย  
อําเภอโคกโพธิ์ไชย - ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานกุดลอบ หมูท่ี 8 ตําบลโพธ์ิไชย 
อําเภอโคกโพธ์ิไชย - ตําบลโนนสะอาด อําเภอแวงใหญ จงัหวัดขอนแกน ขนาด
กวาง 6 เมตร ยาว 561 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปรมิาตรดนิถมไมนอย
กวา 4,207 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-396 ลําดับท่ี 1,305 (สํานักชาง) 

     

  488.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานโนนทัน หมูท่ี 2 ตําบลโพธิ์ไชย 
อําเภอโคกโพธิ์ไชย - ตําบลวังแสง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานโนนทัน หมูท่ี 2 ตําบลโพธ์ิไชย 
อําเภอโคกโพธ์ิไชย - ตําบลวังแสง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง  
6 เมตร ยาว 635 เมตร ถมสูงเฉลีย่ 0.90 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
4,200 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-396 ลําดับท่ี 1,306 (สํานักชาง) 

     

  489.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนกระยอม หมูท่ี 3 ตําบลโพธิ์ไชย 
- ตําบลซับสมบูรณ อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนกระยอม หมูท่ี 3 ตําบล
โพธ์ิไชย - ตําบลซับสมบูรณ อําเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 
784 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-396 ลําดับท่ี 1,307 (สํานักชาง) 

     

  490.คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหินต้ัง หมูท่ี 3 ตําบลซับสมบูรณ  
อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน - ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค 
จังหวัดชัยภูม ิ

จํานวน         450,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานหินตั้ง หมูท่ี 3 ตําบลซับสมบูรณ อําเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแกน - ตาํบลศรสีําราญ อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,755 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมปีริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 1,316 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-396 ลําดับท่ี 1,308 (สํานักชาง) 
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  491.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล เชื่อมตําบลขนวนระหวางบานคึมชาติ 
หมูท่ี 8 , บานศาลาดิน หมูท่ี 7 ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา - ตําบลบานเรือ 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรบัปรุงถนนลาดยางแบบเคพซลี เช่ือมตาํบลขนวนระหวางบานคมึชาติ 
หมูท่ี 8 , บานศาลาดิน หมูท่ี 7 ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา - ตําบลบานเรือ 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-152 ลําดับท่ี 449 (สํานักชาง) 

     

  492.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางตําบลขนวน –  
ตําบลบานเรือระหวางบานศาลาดิน หมูท่ี 7 ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา - 
บานโคกสงา หมูท่ี 4 ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหวางตาํบลขนวน - 
ตําบลบานเรือระหวางบานศาลาดนิ หมูท่ี 7 ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา - 
บานโคกสงา หมูท่ี 4 ตําบลบานเรอื อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย
กวา 860 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-152 ลําดับท่ี 450 (สํานักชาง) 

     

  493.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 
บานหนองนาคํา - สี่แยกบานนาคูน ตําบลบานโคก (หนาแปลงเกษตรผัก
ปลอดสารพิษ หมูท่ี 1) - ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         450,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 
2133 บานหนองนาคํา - สี่แยกบานนาคูน ตําบลบานโคก (หนาแปลงเกษตรผัก
ปลอดสารพิษ หมูท่ี 1) - ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,362 ตร.ม. 
และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-155 ลําดับท่ี 457 (สํานักชาง) 

     

  494.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 
บานหนองนาคํา หมูท่ี 1 ตําบลบานโคก - ตําบลขนวน (จุดบริเวณตลาดสด
เทศบาลตําบลหนองนาคํา) อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         450,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 
2133 บานหนองนาคํา หมูท่ี 1 ตําบลบานโคก - ตําบลขนวน (จุดบริเวณตลาดสด
เทศบาลตาํบลหนองนาคํา) อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,362 ตร.ม. และตี
เสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-155 ลําดับท่ี 458 (สํานักชาง) 
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  495.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 
บานหนองนาคํา หมูท่ี 1 ตําบลบานโคก - ตําบลขนวน (หนาวัดบานหนอง
หญาปลอง หมูท่ี 6) อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         450,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 
2133 บานหนองนาคํา หมูท่ี 1 ตําบลบานโคก - ตําบลขนวน (หนาวัดบานหนอง
หญาปลอง หมูท่ี 6) อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,362 ตร.ม. และตเีสนผิว
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-155 ลําดับท่ี 459 (สํานักชาง) 

     

  496.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 
บานหนองนาคํา - บานหนองคอง หมูท่ี 4 ตําบลบานโคก อําเภอหนองนาคํา - 
ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         450,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 
2133 บานหนองนาคํา - บานหนองคอง หมูท่ี 4 ตําบลบานโคก อําเภอหนองนา
คํา - ตําบลดินดํา อําเภอภเูวียง จงัหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 250 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,362 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-156 ลําดับท่ี 460 (สํานักชาง) 

     

  497.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 
บานหนองนาคํา - บานหนองหวา หมูท่ี 5 (หนาโรงเรียนวิมลวิทย) ตําบลบานโคก 
อําเภอหนองนาคํา - ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         459,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 
2133 บานหนองนาคํา - บานหนองหวา หมูท่ี 5 (หนาโรงเรียนวิมลวิทย) ตําบล
บานโคก อําเภอหนองนาคํา - ตําบลดินดาํ อําเภอภเูวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,362 ตร.ม. 
และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-156 ลําดับท่ี 461 (สํานักชาง) 

     

  498.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองหอย หมูท่ี 7 –  
บานหนองหญาปลอง หมูท่ี 6 (ใกลแยกขางวัดบานหนองหวา) ตําบลบานโคก 
- ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองหอย หมูท่ี 7 - 
บานหนองหญาปลอง หมูท่ี 6 (ใกลแยกขางวัดบานหนองหวา) ตําบลบานโคก - 
ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 250 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-156 ลําดับท่ี 462 (สํานักชาง) 
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  499.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133  
- บานหนองหอย หมูท่ี 7 (บริเวณกลางบาน) ตําบลบานโคก อําเภอหนองนา
คํา - ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 
2133  - บานหนองหอย หมูท่ี 7 (บริเวณกลางบาน) ตําบลบานโคก อําเภอหนอง
นาคํา - ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 250 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-157 ลําดับท่ี 463 (สํานักชาง) 

     

  500.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 10121 
บานโคกหนองขาม วัดถ้ําผาเกิ้ง - บานโคกหนองขาม หมูท่ี 2 ตําบลในเมือง - 
ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 
10121 บานโคกหนองขาม วัดถํ้าผาเก้ิง - บานโคกหนองขาม หมูท่ี 2 ตําบลใน
เมือง - ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และตเีสนผิว
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-157 ลําดับท่ี 464 (สํานักชาง) 

     

  501.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 10121 
บานโคกหนองขาม วัดถ้ําผาเกิ้ง - บานหนองคอง หมูท่ี 11 ตําบลในเมือง - 
ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         496,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 10121 
บานโคกหนองขาม วัดถํ้าผาเก้ิง - บานหนองคอง หมูท่ี 11 ตําบลในเมือง - ตําบล
เขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-157 ลําดับท่ี 465 (สํานักชาง) 

     

  502.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 10121 
บานโคกหนองขาม วัดถ้ําผาเกิ้ง - บานหนองดู หมูท่ี 12 ตําบลในเมือง - 
ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 
10121 บานโคกหนองขาม วัดถํ้าผาเก้ิง - บานหนองดู หมูท่ี 12 ตําบลในเมือง - 
ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ไหลทางขางละ 1 เมตร ยาว 190 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,520 
ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-158 ลําดับท่ี 466 (สํานักชาง) 
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  503.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 10121 
บานโคกหนองขาม วัดถ้ําผาเกิ้ง - บานหินรอง หมูท่ี 9 ตําบลเมืองเกาพัฒนา - 
ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 10121 
บานโคกหนองขาม วัดถํ้าผาเก้ิง - บานหินรอง หมูท่ี 9 ตําบลเมืองเกาพัฒนา - 
ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ไหลทางขางละ 1 เมตร ยาว 190 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,520 
ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-158 ลําดับท่ี 467 (สํานักชาง) 

     

  504.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจาก ทล 2038 ภูเวียงเวียงเกา - 
บานโนนสะอาด หมู 9 ตําบลในเมือง - ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจาก ทล 2038 ภูเวียงเวียง
เกา - บานโนนสะอาด หมู 9 ตําบลในเมือง - ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 297 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,485 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-158 ลําดับท่ี 468 (สํานักชาง) 

     

  505.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจาก ทล 2038 ภูเวียงเวียงเกา - 
บานโคกสูง หมู 10 ตําบลในเมือง - ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัด
ขอนแกน  

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจาก ทล 2038 ภูเวียงเวียงเกา 
- บานโคกสูง หมู 10 ตําบลในเมือง - ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 297 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 1,485 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-159 ลําดับท่ี 469 (สํานักชาง) 

     

  506.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนสูง หมู 10 ตําบลในเมือง - 
บานโคกสวาง หมู 5 ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนสูง หมู 10 ตําบล
ในเมือง - บานโคกสวาง หมู 5 ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,494 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-159 ลําดับท่ี 470 (สํานักชาง) 
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  507.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองขาม หมู 1  
ตําบลในเมือง - บานหินรอง หมู 9 ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองขาม หมู 1 ตําบล
ในเมือง - บานหินรอง หมู 9 ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 1,494 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-159 ลําดับท่ี 471 (สํานักชาง) 

     

  508.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 10121  
บานโคกหนองขาม วัดถ้ําผาเกิ้ง - บานหนองขาม หมูท่ี 1 ตําบลในเมือง –  
ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน อบจ.ขก ถ 
10121 บานโคกหนองขาม วัดถํ้าผาเก้ิง - บานหนองขาม หมูท่ี 1 ตําบลในเมือง - 
ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 
249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-160 ลําดับท่ี 472 (สํานักชาง) 

     

  509.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบานแดง หมู 8 ตําบลในเมือง - 
บานศรีปทุม หมู 11 ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน   

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากบานแดง หมู 8 ตําบล
ในเมือง - บานศรีปทุม หมู 11 ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 190 เมตร มไีหลทางขางละ 1 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,520 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-160 ลําดับท่ี 473 (สํานักชาง) 

     

  510.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2038 
ภูเวียงเวียงเกา - บานหินรอง หมูท่ี 9 ตําบลเมืองเกาพัฒนา - ตําบลเขานอย 
อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
2038 ภูเวียงเวียงเกา - บานหินรอง หมูท่ี 9 ตําบลเมืองเกาพัฒนา - ตําบลเขานอย 
อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-160 ลําดับท่ี 474 (สํานักชาง) 
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  511.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหินรอง หมูท่ี 9  
ตําบลเมืองเกาพัฒนา - บานโพธิ์ หมูท่ี 3 ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหินรอง หมูท่ี 9 ตําบล
เมืองเกาพัฒนา - บานโพธ์ิ หมูท่ี 3 ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 190 เมตร มไีหลทางขางละ 1 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-161 ลําดับท่ี 475 (สํานักชาง) 

     

  512.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2038  
ภูเวียงเวียงเกา - บานเมืองเกา หมูท่ี 1 ตําบลเมืองเกาพัฒนา - ตําบลเขานอย 
อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         496,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
2038 ภูเวียงเวียงเกา - บานเมืองเกา หมูท่ี 1 ตําบลเมืองเกาพัฒนา - ตําบลเขานอย 
อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-161 ลําดับท่ี 476 (สํานักชาง) 

     

  513.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนลาดยาง อบจ.สาย ขก.ถ. 
10028 โครงการพระราชดําริโคกภูตากา บานโคกมวง หมูท่ี 6  
ตําบลเมืองเกาพัฒนา - ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนลาดยาง อบจ.สาย ขก.ถ. 
10028 โครงการพระราชดําริโคกภูตากา บานโคกมวง หมูท่ี 6 ตําบลเมืองเกา
พัฒนา - ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และตเีสนผิว
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-161 ลําดับท่ี 477 (สํานักชาง) 

     

  514.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2038  
ภูเวียงเวียงเกา - บานหนองนาคํา หมูท่ี 8 ตําบลเมืองเกาพัฒนา –  
ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
2038 ภูเวียงเวียงเกา - บานหนองนาคํา หมูท่ี 8 ตําบลเมืองเกาพัฒนา - ตําบล
เขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 172 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. และตดิตั้งปาย
ช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-162 ลําดับท่ี 478 (สํานักชาง) 
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  515.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 2133 ตําบลสงเปอย - 
บานบุงมะไฟ หมูท่ี 5 ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         494,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางหลวง 2133 ตําบลสงเปอย 
- บานบุงมะไฟ หมูท่ี 5 ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย
กวา 872 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-162 ลําดับท่ี 479 (สํานักชาง) 

     

  516.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวรรค 
- บานโคกชาติ หมูท่ี 10 ตําบลเมืองเกาพัฒนา - ตําบลเขานอย  
อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนน
สวรรค - บานโคกชาติ หมูท่ี 10 ตําบลเมืองเกาพัฒนา - ตําบลเขานอย อําเภอ
เวียงเกา จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 860 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-162 ลําดับท่ี 480 (สํานักชาง) 

     

  517.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.3266 จากบานหนองนาคํา 
ตําบลเมืองเกาพัฒนา - บานนาตาด หมูท่ี 6 ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.3266 จากบานหนองนาคํา 
ตําบลเมืองเกาพัฒนา - บานนาตาด หมูท่ี 6 ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-163 ลําดับท่ี 481 (สํานักชาง) 

     

  518.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากขางโรงเรียนบานนาแพงคุรุ
รัฐสามัคคี ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา - บานบุงมะไฟ หมูท่ี 5 ตําบลภูเวียง 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากขางโรงเรียนบานนาแพง
คุรุรัฐสามัคคี ตาํบลเขานอย อําเภอเวียงเกา - บานบุงมะไฟ หมูท่ี 5 ตําบลภูเวียง 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-163 ลําดับท่ี 482 (สํานักชาง) 
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  519.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากหอถังประปาบานนาทุม  
หมูท่ี 2 , สามแยกบานโพนงาม หมูท่ี 7 ตําบลเขานอย - ตําบลในเมือง  
อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากหอถังประปาบานนาทุม 
หมูท่ี 2 , สามแยกบานโพนงาม หมูท่ี 7 ตําบลเขานอย - ตําบลในเมอืง อําเภอ
เวียงเกา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-163 ลําดับท่ี 483 (สํานักชาง) 

     

  520.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากขางโรงเรียนจตุรคาม
รังสรรค ตําบลเขานอย - สะพานขามไปบานแดง หมูท่ี 8 ตําบลในเมือง 
อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากขางโรงเรียนจตุรคาม
รังสรรค ตําบลเขานอย - สะพานขามไปบานแดง หมูท่ี 8 ตําบลในเมือง อําเภอ
เวียงเกา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-164 ลําดับท่ี 484 (สํานักชาง) 

     

  521.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากซุมประตูบานโนนสวาง  
หมูท่ี 10 ตําบลเขานอย - บานโคกสูง หมูท่ี 10 ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากซุมประตูบานโนนสวาง 
หมูท่ี 10 ตําบลเขานอย - บานโคกสูง หมูท่ี 10 ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-164 ลําดับท่ี 485 (สํานักชาง) 

     

  522.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองกุงเซิน หมูท่ี 1  
ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองกุงเซิน หมูท่ี 1 
ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,026 ตร.ม. 
พรอมติดตั้งปายช่ือโครงการ และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-164 ลําดับท่ี 486 (สํานักชาง) 
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  523.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานน้ําเซิน หมูท่ี 9  
ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนํ้าเซิน หมูท่ี 9 ตําบล
หนองกุงเซิน - ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,026 ตร.ม.  
พรอมติดตั้งปายช่ือโครงการ และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-164 ลําดับท่ี 487 (สํานักชาง) 

     

  524.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองโน หมูท่ี 2 ,  
บานโนนมวง หมูท่ี 7 ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองโน หมูท่ี 2 ,  
บานโนนมวง หมูท่ี 7 ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,026 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายช่ือโครงการ และตเีสนจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-165 ลําดับท่ี 488 (สํานักชาง) 

     

  525.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงชนบทสาย ขก. 4021 - 
บานหนองกระแหลง หมูท่ี 5 ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลกุดขอนแกน  
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงชนบทสาย ขก. 4021 
- บานหนองกระแหลง หมูท่ี 5 ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหลทางขางละ 1 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-165 ลําดับท่ี 489 (สํานักชาง) 

     

  526.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงชนบทสาย ขก. 4021 - 
บานน้ําเซิน หมูท่ี 9 ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงชนบทสาย ขก. 4021 
- บานนํ้าเซิน หมูท่ี 9 ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหลทางขางละ 1 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-165 ลําดับท่ี 490 (สํานักชาง) 
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  527.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองกระแหลง หมูท่ี 5 , 
บานหนองกระเดา หมูท่ี 4 ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองกระแหลง หมูท่ี 5 , 
บานหนองกระเดา หมูท่ี 4 ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหลทางขางละ 1 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-166 ลําดับท่ี 491 (สํานักชาง) 

     

  528.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองกระเดา หมูท่ี 4 
ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองกระเดา หมูท่ี 4 
ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอย
กวา 1,576 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-166 ลําดับท่ี 492 (สํานักชาง) 

     

  529.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานน้ําเซิน หมูท่ี 9 ตําบล
หนองกุงเซิน - ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        498,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนํ้าเซิน หมูท่ี 9 ตําบล
หนองกุงเซิน - ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภเูวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมพ้ืีนท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-166 ลําดับท่ี 493 (สํานักชาง) 

     

  530.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองกระแหลง หมูท่ี 5 
ตําบลหนองกุงเซิน - บานหัวนาหมอ หมูท่ี 5 ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองกระแหลง หมูท่ี 
5 ตําบลหนองกุงเซิน - บานหัวนาหมอ หมูท่ี 5 ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหลทางขางละ 1 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-167 ลําดับท่ี 494 (สํานักชาง) 
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  531.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนพัฒนา หมูท่ี 3  
ตําบลหนองกุงเซิน - เขตตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนพัฒนา หมูท่ี 3 
ตําบลหนองกุงเซิน - เขตตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมพ้ืีนท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-167 ลําดับท่ี 495 (สํานักชาง) 

     

  532.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงชนบทสาย ขก.4021 –  
บานโนนศิลา หมูท่ี 6 ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        498,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงชนบทสาย ขก.4021 - 
บานโนนศิลา หมูท่ี 6 ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-167 ลําดับท่ี 496 (สํานักชาง) 

     

  533.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนพัฒนา หมูท่ี 3 ,  
บานหนองโน หมูท่ี 2 ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลนาหวา อําเภอภเูวียง  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนพัฒนา หมูท่ี 3 , 
บานหนองโน หมูท่ี 2 ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-167 ลําดับท่ี 497 (สํานักชาง) 

     

  534.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองกุงเซิน หมูท่ี 1  
ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองกุงเซิน หมูท่ี 1 
ตําบลหนองกุงเซิน - ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมพ้ืีนท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-168 ลําดับท่ี 498 (สํานักชาง) 
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  535.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโคกสงา หมูท่ี 4  
ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง - บานศาลาดิน หมูท่ี 7 ตําบลขนวน  
อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโคกสงา หมูท่ี 4 ตําบล
บานเรือ อําเภอภูเวียง - บานศาลาดิน หมูท่ี 7 ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-168 ลําดับท่ี 499 (สํานักชาง) 

     

  536.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกสงา - บานศาลาดิน ผาน
ภูหินกองไปเชื่อมกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 2133 (ภูเวียง - ศรีบุญเรือง) 
บานโคกสงา หมูท่ี 4 ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         494,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกสงา - บานศาลาดิน 
ผานภูหินกองไปเช่ือมกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 2133 (ภูเวียง - ศรีบุญเรือง) 
บานโคกสงา หมูท่ี 4 ตําบลบานเรอื อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย
กวา 872 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-168 ลําดับท่ี 500 (สํานักชาง) 

     

  537.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานเรือ หมูท่ี 9 ตําบลบานเรือ - 
บานดินดํา หมูท่ี 1 ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานเรือ หมูท่ี 9 ตําบลบานเรือ 
- บานดินดํา หมูท่ี 1 ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 
860 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-169 ลําดับท่ี 501 (สํานักชาง) 

     

  538.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนเชื่อมหมูบานจากแยกถนนสาย 
2133 (ลาบบาง) - บานโคกสงา หมูท่ี 4 ตําบลบานเรือ - ตําบลภูเวียง  
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนเช่ือมหมูบานจากแยกถนน
สาย 2133 (ลาบบาง) - บานโคกสงา หมูท่ี 4 ตําบลบานเรือ - ตําบลภูเวียง 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-169 ลําดับท่ี 502 (สํานักชาง) 
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  539.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนเชื่อมหมูบาน บานเรือ หมูท่ี 2 , 
บานสวนกลวย หมูท่ี 6 ตําบลบานเรือ - ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนเช่ือมหมูบาน บานเรือ  
หมูท่ี 2 , บานสวนกลวย หมูท่ี 6 ตําบลบานเรือ - ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหลทางขางละ 1 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-169 ลําดับท่ี 503 (สํานักชาง) 

     

  540.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนเชื่อมหมูบาน (จากถนนแยก
ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 2133 แยกลาบบาง) จากบานสวนกลวย หมูท่ี 6 
ตําบลบานเรือ - บานหนองทุม หมูท่ี 2 ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         473,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนเช่ือมหมูบาน (จากถนน
แยกทางหลวงแผนดิน หมายเลข 2133 แยกลาบบาง) จากบานสวนกลวย หมูท่ี 6 
ตําบลบานเรือ - บานหนองทุม หมูท่ี 2 ตําบลดินดาํ อําเภอภเูวียง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 247 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 1,482 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-170 ลําดับท่ี 504 (สํานักชาง) 

     

  541.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากถนนแยกทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข 2133 แยกลาบบาง - บานหวยซัน หมูท่ี 7 ตําบลบานเรือ –  
ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล จากถนนแยกทางหลวงแผนดิน 
หมายเลข 2133 แยกลาบบาง - บานหวยซัน หมูท่ี 7 ตําบลบานเรือ - ตําบลภูเวียง 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-304 ลําดับท่ี 973 (สํานักชาง) 

     

  542.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโนนคูณ หมูท่ี 11  
ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโนนคูณ หมูท่ี 11 ตําบล
หนองกุงธนสาร - ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตี
เสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-310 ลําดับท่ี 994 (สํานักชาง) 
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  543.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหวยแคน หมูท่ี 10  
ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหวยแคน หมูท่ี 10 ตําบล
หนองกุงธนสาร - ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตี
เสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-310 ลําดับท่ี 995 (สํานักชาง) 

     

  544.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองกุงธนสาร หมูท่ี 1  
ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองกุงธนสาร หมูท่ี 1 
ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบลบานเรือ อําเภอภเูวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. 
และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-310 ลําดับท่ี 996 (สํานักชาง) 

     

  545.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโคกไมงาม หมูท่ี 7  
ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโคกไมงาม หมูท่ี 7 ตําบล
หนองกุงธนสาร - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. 
และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-310 ลําดับท่ี 997 (สํานักชาง) 

     

  546.คาปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล สายหนาวัดแกวสวาง 
บริเวณขางโรงเรียนหนองกุงธนสารโสภณ บานหนองกุงธนสาร หมูท่ี 12 
ตําบลหนองกุงธนสาร - ทางหลวงภูเวียงพัทยา 2 ตําบลกุดขอนแกน  
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงเสรมิผิวถนนลาดยางแบบเคพซีล สายหนาวัดแกวสวาง 
บริเวณขางโรงเรียนหนองกุงธนสารโสภณ บานหนองกุงธนสาร หมูท่ี 12 ตําบล
หนองกุงธนสาร - ทางหลวงภูเวียงพัทยา 2 ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 427 เมตร ช้ันพ้ืนทาง  
ไมมไีหลทาง หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 2,135 ตร.ม. และตีเสนจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-310 ลําดับท่ี 978 (สํานักชาง) 
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  547.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองกุงธนสาร หมูท่ี 1 –  
บานเทพรักษา หมูท่ี 13 ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบลหนองกุงเซิน  
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน (ชวงท่ี 1) 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองกุงธนสาร หมูท่ี 1 
- บานเทพรักษา หมูท่ี 13 ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน (ชวงท่ี 1) ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-305 ลําดับท่ี 979 (สํานักชาง) 

     

  548.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานวังขอนแดง หมูท่ี 15 ,  
บานโคกไมงาม หมูท่ี 7 ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบลหนองกุงเซิน  
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน    

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานวังขอนแดง หมูท่ี 15 , 
บานโคกไมงาม หมูท่ี 7 ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-306 ลําดับท่ี 980 (สํานักชาง) 

     

  549.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนาเพียง หมูท่ี 6 ,  
บานวังขอนแดง หมูท่ี 8 ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบลหนองกุงเซิน   
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนาเพียง หมูท่ี 6 , บาน
วังขอนแดง หมูท่ี 8 ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบลหนองกุงเซิน  อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร ไหลทางขางละ 1 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-306 ลําดับท่ี 981 (สํานักชาง) 

     

  550.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนลาดยางเชื่อมระหวางบานโคก
สหกรณ หมูท่ี 3 ตําบลหนองกุงธนสาร - บานพระบาทโนนคูณ หมูท่ี 8  
ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ถนนลาดยางเช่ือมระหวางบาน
โคกสหกรณ หมูท่ี 3 ตําบลหนองกุงธนสาร - บานพระบาทโนนคณู หมูท่ี 8 ตําบล
ทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-306 ลําดับท่ี 982 (สํานักชาง) 
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  551.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงหมายเลข 4021  
บานโคกสหกรณ หมูท่ี 3 ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงหมายเลข 4021 
บานโคกสหกรณ หมูท่ี 3 ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-306 ลําดับท่ี 983 (สํานักชาง) 

     

  552.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานวังขอนแดง หมูท่ี 8  
ตําบลหนองกุงธนสาร - บานอางศิลา หมูท่ี 6 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานวังขอนแดง หมูท่ี 8 
ตําบลหนองกุงธนสาร - บานอางศิลา หมูท่ี 6 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-307 ลําดับท่ี 984 (สํานักชาง) 

     

  553.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองกุงธนสาร หมูท่ี 12 
ตําบลหนองกุงธนสาร - บานหวาทอง หมูท่ี 1 ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองกุงธนสาร หมูท่ี 
12 ตําบลหนองกุงธนสาร - บานหวาทอง หมูท่ี 1 ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-307 ลําดับท่ี 985 (สํานักชาง) 

     

  554.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนคูณ หมูท่ี 11  
ตําบลหนองกุงธนสาร - บานอางศิลา หมูท่ี 6 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนคณู หมูท่ี 11  
ตําบลหนองกุงธนสาร - บานอางศิลา หมูท่ี 6 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-307 ลําดับท่ี 986 (สํานักชาง) 
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  555.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนสวรรค หมูท่ี 5 ,  
บานหนองกุงธนสาร หมูท่ี 12 ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบลหนองกุงเซิน 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนสวรรค หมูท่ี 5 , 
บานหนองกุงธนสาร หมูท่ี 12 ตําบลหนองกุงธนสาร - ตําบลหนองกุงเซิน  
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-308 ลําดับท่ี 987 (สํานักชาง) 

     

  556.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโคกไร หมูท่ี 7  
ตําบลสงเปอย - ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโคกไร หมูท่ี 7 ตําบล
สงเปอย - ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตเีสนผิว
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-310 ลําดับท่ี 998 (สํานักชาง) 

     

  557.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองกลาง หมูท่ี 4  
ตําบลสงเปอย - ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองกลาง หมูท่ี 4 ตําบล
สงเปอย - ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตเีสนผิว
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-311 ลําดับท่ี 999 (สํานักชาง) 

     

  558.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานอางศิลา หมูท่ี 6 ตําบล 
สงเปอย - ทางหลวงแผนดินสายภูเวียง - กุดฉิม (2038) ตําบลหนองกุงธนสาร 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน        268,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานอางศลิา หมูท่ี 6 ตําบล
สงเปอย - ทางหลวงแผนดินสายภเูวียง - กุดฉิม (2038) ตําบลหนองกุงธนสาร 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 93 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 465 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-309 ลําดับท่ี 990 (สํานักชาง) 

     

  559.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนตุน หมูท่ี 3  
ตําบลสงเปอย สายไปวัดปาพุทธผาเวียง - ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนตุน หมูท่ี 3 ตําบล
สงเปอย สายไปวัดปาพุทธผาเวียง - ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-309 ลําดับท่ี 991 (สํานักชาง) 
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  560.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโคกไร หมูท่ี 7 ตําบลสงเปอย 
- ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายบานโคกไร หมูท่ี 7 ตําบลสงเปอย 
- ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-309 ลําดับท่ี 992 (สํานักชาง) 

     

  561.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานถ้ําแข หมูท่ี 8 ตําบลสงเปอย 
- ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายบานถํ้าแข หมูท่ี 8 ตําบลสงเปอย 
- ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-309 ลําดับท่ี 993 (สํานักชาง) 

     

  562.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหลุบคา หมูท่ี 6 ตําบลกุดเคา  
อําเภอมัญจาคีรี - เขตติดตอบานโนนพะยอม หมูท่ี 6 ตําบลโนนพะยอม 
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหลุบคา หมูท่ี 6 ตําบลกุดเคา อําเภอ
มัญจาครีี - เขตติดตอบานโนนพะยอม หมูท่ี 6 ตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-99 ลําดับท่ี 307 (สํานักชาง) 

     

  563.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานปาผุ หมูท่ี 4 - บานกอก หมูท่ี 14  
ตําบลสวนหมอน - ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานปาผุ หมูท่ี 4 - บานกอก หมูท่ี 14 
ตําบลสวนหมอน - ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-99 ลําดับท่ี 308 (สํานักชาง) 

     

  564.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวนากลาง หมูท่ี 9 ตําบลทาศาลา –  
บานขามปอม หมูท่ี 15 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวนากลาง หมูท่ี 9 ตําบลทาศาลา - 
บานขามปอม หมูท่ี 15 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-100 ลําดับท่ี 310 (สํานักชาง) 

     



                  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

338 

  565.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนตุน หมูท่ี 3 ตําบลทาศาลา  
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนตุน หมูท่ี 3 ตําบลทาศาลา 
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไมนอยกวา 
1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-100 ลําดับท่ี 311 (สํานักชาง) 

     

  566.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานคํานอย หมูท่ี 4 ตําบลคําแคน  
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         394,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานคํานอย หมูท่ี 4 ตําบลคาํแคน  
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,765 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,403 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-100 ลําดับท่ี 312 (สํานักชาง) 

     

  567.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานแกงครอ หมูท่ี 2 ตําบลนาแพง  
อําเภอโคกโพธิ์ไชย - บานหัวหวย หมูท่ี 12 ตําบลนาขา อําเภอมญัจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานแกงครอ หมูท่ี 2 ตําบลนาแพง  
อําเภอโคกโพธ์ิไชย - บานหัวหวย หมูท่ี 12 ตําบลนาขา อําเภอมญัจาคีรี  
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร 
หรือมีปรมิาตรดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-101 ลําดับท่ี 313 (สํานักชาง) 

     

  568.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานโคกสูง หมูท่ี 4 - บานหนองสองหอง  
หมูท่ี 14 ตําบลนางาม อําเภอมญัจาคีรี จังหวัดขอนแกน - เขตติดตอตําบล
หนองสังข อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูม ิ

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานโคกสูง หมูท่ี 4 - บานหนองสองหอง 
หมูท่ี 14 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแกน - เขตติดตอตําบลหนองสังข 
อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูม ิขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรัง
หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลกูรังไมนอยกวา 909 ลบ.ม. และดนิถมสูงเฉลีย่ 
0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และ
ติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-101 ลําดับท่ี 314 (สํานักชาง) 
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  569.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองกานเหลือง หมูท่ี 2 ตําบลนาขา 
อําเภอมัญจาคีรี - บานแกงครอ หมูท่ี 2 ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองกานเหลือง หมูท่ี 2 ตําบลนาขา 
อําเภอมัญจาคีรี - บานแกงครอ หมูท่ี 2 ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัด
ขอนแกน ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาวรวม 2,224 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-102 ลําดับท่ี 315 (สํานักชาง) 

     

  570.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวายหลึม หมูท่ี 15 ตําบลนาขา –  
บานเหลาเหนือ หมูท่ี 3 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหวายหลึม หมูท่ี 15 ตําบลนาขา - 
บานเหลาเหนือ หมูท่ี 3 ตําบลนางาม อําเภอมญัจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-102 ลําดับท่ี 316 (สํานักชาง) 

     

  571.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานขาม หมูท่ี 5 ตําบลสวนหมอน –  
บานโพนเพ็ก หมูท่ี 1 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานขาม หมูท่ี 5 ตําบลสวนหมอน –  
บานโพนเพ็ก หมูท่ี 1 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-103 ลําดับท่ี 318 (สํานักชาง) 

     

  572.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาฮี หมูท่ี 6 ตําบลโพนเพ็ก –  
ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาฮี หมูท่ี 6 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบล
หนองแปน อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม.  
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-103 ลําดับท่ี 319 (สํานักชาง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  573.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนคุต หมูท่ี 8 ตําบลโพนเพ็ก - บานไสไก จํานวน        498,000  บาท  
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หมูท่ี 1 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนคตุ หมูท่ี 8 ตําบลโพนเพ็ก - บาน

ไสไก หมูท่ี 1 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 1 ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 1,328 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,228 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-103 ลําดับท่ี 320 (สํานักชาง) 

     

  574.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแกนประดู หมูท่ี 8 ตําบลพระยืน  
อําเภอพระยืน - ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแกนประดู หมูท่ี 8 ตําบลพระยืน 
อําเภอพระยืน - ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 1  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,236 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,236 เมตร 
หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-104 ลําดับท่ี 321 (สํานักชาง) 

     

  575.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองหญาปลอง หมูท่ี 9 ตําบลโพนเพ็ก - 
บานโนนคูณ หมูท่ี 4 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองหญาปลอง หมูท่ี 9 ตําบลโพนเพ็ก 
- บานโนนคูณ หมูท่ี 4 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-104 ลําดับท่ี 322 (สํานักชาง) 

     

  576.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหินแตก หมูท่ี 7 - บานนางาม หมูท่ี 12 
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหินแตก หมูท่ี 7 - บานนางาม หมูท่ี 12 
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-104 ลําดับท่ี 323 (สํานักชาง) 
 
 
 
 
 
 
 

     

  577.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหัวนาเหนือ หมูท่ี 6 - บานไสไก หมูท่ี 1 จํานวน         499,000  บาท  
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ตําบลทาศาลา - ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหัวนาเหนือ หมูท่ี 6 - บานไสไก หมูท่ี 1 

ตําบลทาศาลา - ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมปีริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-105 ลําดับท่ี 324 (สํานักชาง) 

     

  578.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแกงครอ หมูท่ี 2 ตําบลนาแพง  
อําเภอโคกโพธิ์ไชย - บานแจงทับมา หมูท่ี 10 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานแกงครอ หมูท่ี 2 ตําบลนาแพง อําเภอ
โคกโพธ์ิไชย - บานแจงทับมา หมูท่ี 10 ตําบลนางาม อําเภอมญัจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-105 ลําดับท่ี 325 (สํานักชาง) 

     

  579.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองบัวเย็น หมูท่ี 11 ตําบลนาขา –  
บานเหลาเหนือ หมูท่ี 3 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองบัวเย็น หมูท่ี 11 ตาํบลนาขา - 
บานเหลาเหนือ หมูท่ี 3 ตําบลนางาม อําเภอมญัจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-105 ลําดับท่ี 326 (สํานักชาง) 

     

  580.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหนองบัว หมูท่ี 8 ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี  - เขตตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองบัว หมูท่ี 8 ตําบลนางาม  
อําเภอมัญจาคีร ี - เขตตาํบลนาแพง อําเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมปีริมาตรดินถม
ไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-106 ลําดับท่ี 327 (สํานักชาง) 
 
 
 
 
 
 
 

     

  581.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองโน หมูท่ี 5 ตําบลกุดเคา - ทางหลวง จํานวน         497,000  บาท  
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แผนดินหมายเลข 229 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองโน หมูท่ี 5 ตําบลกุดเคา - ทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 229 อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไมนอยกวา 
1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-106 ลําดับท่ี 328 (สํานักชาง) 

     

  582.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานเหลากกหุง หมูท่ี 7 - บานโนนเขวา  
หมูท่ี 6 ตําบลสวนหมอน - ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานเหลากกหุง หมูท่ี 7 - บานโนนเขวา 
หมูท่ี 6 ตําบลสวนหมอน - ตําบลหนองแปน อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-106 ลําดับท่ี 329 (สํานักชาง) 

     

  583.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนคูณ หมูท่ี 4 ตําบลทาศาลา  
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนคณู หมูท่ี 4 ตําบลทาศาลา 
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-107 ลําดับท่ี 330 (สํานักชาง) 

     

  584.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวฝาย หมูท่ี 4 ตําบลนาขา - บานขุมดิน  
หมูท่ี 16 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวฝาย หมูท่ี 4 ตําบลนาขา - บานขุมดิน 
หมูท่ี 16 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-107 ลําดับท่ี 331 (สํานักชาง) 

     

  585.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนพันชาติ หมูท่ี 8 ตําบลนาขา –  
บานเสาเลา หมูท่ี 9 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนพันชาติ หมูท่ี 8 ตําบลนาขา - 
บานเสาเลา หมูท่ี 9 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 1 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,228 เมตร 
หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-107 ลําดับท่ี 332 (สํานักชาง) 
 

     

  586.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหนองบัว หมูท่ี 8 - บานแจงทับมา  จํานวน         499,000  บาท  
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หมูท่ี 10 ตําบลนางาม อําเภอมญัจาคีรี - ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย 
จังหวัดขอนแกน 

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองบัว หมูท่ี 8 - บานแจงทับมา  
หมูท่ี 10 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีร ี- ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร 
หรือมีปรมิาตรดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-108 ลําดับท่ี 333 (สํานักชาง) 

     

  587.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนางาม หมูท่ี 12 ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาคีรี - ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนางาม หมูท่ี 12 ตําบลนางาม อําเภอ
มัญจาครีี - ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไมนอยกวา 
1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-108 ลําดับท่ี 334 (สํานักชาง) 

     

  588.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานไสไก หมูท่ี 1 ตําบลทาศาลา –  
บานขามปอม หมูท่ี 15 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานไสไก หมูท่ี 1 ตําบลทาศาลา –  
บานขามปอม หมูท่ี 15 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 1 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,428 เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวรวม 2,228 เมตร 
หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-108 ลําดับท่ี 335 (สํานักชาง) 

     

  589.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหนองไฮ หมูท่ี 5 ตําบลโพนเพ็ก –  
บานทาเกษม หมูท่ี 11 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองไฮ หมูท่ี 5 ตําบลโพนเพ็ก –  
บานทาเกษม หมูท่ี 11 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปรมิาตรดินถมไม
นอยกวา 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-109 ลําดับท่ี 336 (สํานักชาง) 
 
 
 
 
 
 

     

  590.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองสองหอง หมูท่ี 14 ตําบลนางาม - จํานวน         499,000  บาท  
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บานคําคันโซ หมูท่ี 6 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองสองหอง หมูท่ี 14 ตําบลนางาม 

- บานคําคันโซ หมูท่ี 6 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-109 ลําดับท่ี 337 (สํานักชาง) 

     

  591.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองขามพัฒนา หมูท่ี 13 ตําบลคําแคน 
- บานหนองบัวเย็น หมูท่ี 16 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองขามพัฒนา หมูท่ี 13 ตําบลคํา
แคน - บานหนองบัวเย็น หมูท่ี 16 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-109 ลําดับท่ี 338 (สํานักชาง) 

     

  592.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวหวย หมูท่ี 12 ตําบลนาขา –  
บานหินแตก หมูท่ี 7 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหัวหวย หมูท่ี 12 ตําบลนาขา –  
บานหินแตก หมูท่ี 7 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-110 ลําดับท่ี 339 (สํานักชาง) 

     

  593.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนงาม หมูท่ี 1 ตําบลนาแพง  
อําเภอโคกโพธิ์ไชย - บานหนองกานเหลือง หมูท่ี 2 ตําบลนาขา  
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนงาม หมูท่ี 1 ตําบลนาแพง อําเภอ
โคกโพธ์ิไชย - บานหนองกานเหลือง หมูท่ี 2 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-110 ลําดับท่ี 340 (สํานักชาง) 

     

  594.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนพันชาติ หมูท่ี 17 ตําบลนาขา –  
บานดอนยูง หมูท่ี 8 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนพันชาติ หมูท่ี 17 ตําบลนาขา - 
บานดอนยูง หมูท่ี 8 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-110 ลําดับท่ี 341 (สํานักชาง) 

     

  595.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทาสวรรค หมูท่ี 7 ตําบลทาศาลา อําเภอ จํานวน         497,000  บาท  



                      ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

345 

มัญจาคีรี - เขตติดตอตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 
  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานทาสวรรค หมูท่ี 7 ตําบลทาศาลา 

อําเภอมัญจาคีรี - เขตติดตอตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-111 ลําดับท่ี 342 (สํานักชาง) 

     

  596.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานดงเค็ง หมูท่ี 5 ตําบลทาศาลา อําเภอ
มัญจาคีรี - เขตติดตอบานปามวง หมูท่ี 9 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานดงเค็ง หมูท่ี 5 ตําบลทาศาลา อําเภอ
มัญจาครีี - เขตติดตอบานปามวง หมูท่ี 9 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-111 ลําดับท่ี 343 (สํานักชาง) 

     

  597.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 2062 บานไสไก 
หมูท่ี 1 ตําบลทาศาลา - บานโนนสวาง หมูท่ี 13 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 2062 
บานไสไก หมูท่ี 1 ตําบลทาศาลา - บานโนนสวาง หมูท่ี 13 ตําบลโพนเพ็ก  
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลกูรังไมนอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-111 ลําดับท่ี 344 (สํานักชาง) 

     

  598.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานขามปอม หมูท่ี 10 ตําบลโพนเพ็ก –  
บานโนนตุน หมูท่ี 3 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานขามปอม หมูท่ี 10 ตําบลโพนเพ็ก - 
บานโนนตุน หมูท่ี 3 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-112 ลําดับท่ี 345 (สํานักชาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  599.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 2062 บาน จํานวน         497,000  บาท  
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โนนคุต หมูท่ี 8 - บานหวยหินเกิง้ หมูท่ี 11 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลหนองแปน 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 2062 
บานโนนคุต หมูท่ี 8 - บานหวยหินเก้ิง หมูท่ี 11 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลหนองแปน 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,224 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลกูรังไมนอยกวา 1,768 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-112 ลําดับท่ี 346 (สํานักชาง) 

     

  600.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนงาม หมูท่ี 2 ตําบลนางาม - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข ขก. 2013 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโนนงาม หมูท่ี 2 ตําบลนางาม - ทาง
หลวงชนบทหมายเลข ขก. 2013 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-112 ลําดับท่ี 347 (สํานักชาง) 

     

  601.คากอสรางถนนลกูรัง สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. 2013  
บานโคกสูงเหนือ หมูท่ี 13 ตําบลนางาม - บานหนองบัวเย็น หมูท่ี 16  
ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. 2013 
บานโคกสูงเหนือ หมูท่ี 13 ตําบลนางาม - บานหนองบัวเย็น หมูท่ี 16 ตําบลนาขา 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร 
ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 909 ลบ.ม. และดินถมสูง
เฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดนิถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-113 ลําดับท่ี 348 (สํานักชาง) 

     

  602.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานเหลาเหนือ หมูท่ี 3 ตําบลนางาม –  
บานเหลาใหญ หมูท่ี 14 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานเหลาเหนือ หมูท่ี 3 ตําบลนางาม - 
บานเหลาใหญ หมูท่ี 14 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,236 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,777 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-113 ลําดับท่ี 349 (สํานักชาง) 
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  603.คากอสรางถนนลูกรัง สายบานหินกอง หมูท่ี 4 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี 
- บานสงแดง หมูท่ี 4 ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหินกอง หมูท่ี 4 ตําบลกุดเคา อําเภอ
มัญจาครีี - บานสงแดง หมูท่ี 4 ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธ์ิไชย จงัหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-113 ลําดับท่ี 350 (สํานักชาง) 

     

  604.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหนองสองหอง หมูท่ี 14 ตําบลนางาม 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน - เขตตําบลหนองสังข อําเภอแกงครอ 
จังหวัดชัยภูม ิ

จํานวน         499,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองสองหอง หมูท่ี 14 ตําบลนางาม 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน - เขตตําบลหนองสังข อําเภอแกงครอ จังหวัด
ชัยภูมิ ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-114 ลําดับท่ี 351 (สํานักชาง) 

     

  605.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานปาดู หมูท่ี 8 ตําบลคําแคน - 
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานปาดู หมูท่ี 8 ตําบลคําแคน 
- ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จงัหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 918 
เมตร สูงเฉลีย่ 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,553 ลบ.ม. (บดอัด
แนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-114 ลําดับท่ี 352 (สํานักชาง) 

     

  606.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานกุดขอนแกน หมูท่ี 9 ตําบลคําแคน –  
บานโนนคุต หมูท่ี 8 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกนดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานกุดขอนแกน หมูท่ี 9 ตําบลคําแคน - 
บานโนนคุต หมูท่ี 8 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-114 ลําดับท่ี 353 (สํานักชาง) 
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  607.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานโนนสวาง หมูท่ี 13 ตําบลโพนเพ็ก –  
บานทาศาลา หมูท่ี 2 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนสวาง หมูท่ี 13 ตําบลโพนเพ็ก - 
บานทาศาลา หมูท่ี 2 ตําบลทาศาลา อําเภอมญัจาครีี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปรมิาตรดินถมไม
นอยกวา 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-115 ลําดับท่ี 354 (สํานักชาง) 

     

  608.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหนองไห หมูท่ี 1 ตําบลหนองแปน - ตําบล
ทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองไห หมูท่ี 1 ตําบลหนองแปน - 
ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 909 ลบ.ม. 
และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรอืมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-115 ลําดับท่ี 355 (สํานักชาง) 

     

  609.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหนองโจด หมูท่ี 5 - บานเหลาใหญ  
หมูท่ี 14 ตําบลนาขา - ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองโจด หมูท่ี 5 - บานเหลาใหญ 
หมูท่ี 14 ตําบลนาขา - ตําบลนางาม อําเภอมญัจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปรมิาตรดินถมไม
นอยกวา 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-116 ลําดับท่ี 356 (สํานักชาง) 

     

  610.คากอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองตอ หมูท่ี 3 ตําบลนาขา - บานโพนเพ็ก 
หมูท่ี 14 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองตอ หมูท่ี 3 ตําบลนาขา –  
บานโพนเพ็ก หมูท่ี 14 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปรมิาตรดินถมไม
นอยกวา 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-116 ลําดับท่ี 357 (สํานักชาง) 
 
 
 
 
 
 

     



                      ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

349 

  611.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหวยฮวก หมูท่ี 2 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบล
นาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหวยฮวก หมูท่ี 2 ตําบลโพนเพ็ก - 
ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร  
ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 902 ลบ.ม. 
และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรอืมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-117 ลําดับท่ี 358 (สํานักชาง) 

     

  612.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหนองแปน หมูท่ี 9 - บานหนองไห หมูท่ี 1 
ตําบลหนองแปน - ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองแปน หมูท่ี 9 - บานหนองไห  
หมูท่ี 1 ตําบลหนองแปน - ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-117 ลําดับท่ี 359 (สํานักชาง) 

     

  613.คากอสรางถนนลูกรัง สายบานแจง หมูท่ี 7 ตําบลหนองแปน - ตําบลโพนเพ็ก 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานแจง หมูท่ี 7 ตําบลหนองแปน - ตําบล
โพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 902 ลบ.ม. 
และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรอืมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-118 ลําดับท่ี 360 (สํานักชาง) 

     

  614.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหนองบัวเย็น หมูท่ี 16 - บานเหลาใหญ 
หมูท่ี 9 ตําบลนาขา - ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองบัวเย็น หมูท่ี 16 - บานเหลา
ใหญ หมูท่ี 9 ตําบลนาขา - ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-118 ลําดับท่ี 361 (สํานักชาง) 
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  615.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหวยแลง หมูท่ี 7 - บานปาดู หมูท่ี 8 
ตําบลคําแคน - ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหวยแลง หมูท่ี 7 - บานปาดู หมูท่ี 8  
ตําบลคําแคน - ตําบลนาขา อําเภอมัญจาครี ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
2,217 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-119 ลําดับท่ี 362 (สํานักชาง) 

     

  616.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานคําคันโซ หมูท่ี 6 - บานหวยแลง หมูท่ี 7  
ตําบลคําแคน - ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานคําคันโซ หมูท่ี 6 - บานหวยแลง หมูท่ี 7 
ตําบลคําแคน - ตําบลนางาม อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมปีริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-119 ลําดับท่ี 363 (สํานักชาง) 

     

  617.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานคํานอย หมูท่ี 4 ตําบลคําแคน  
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานคํานอย หมูท่ี 4 ตําบลคําแคน อําเภอ
มัญจาครีี - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
2,207 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-120 ลําดับท่ี 364 (สํานักชาง) 

     

  618.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานทาศาลา หมูท่ี 2 ตําบลทาศาลา –  
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานทาศาลา หมูท่ี 2 ตําบลทาศาลา - 
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 907 ลบ.ม. 
และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรอืมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-120 ลําดับท่ี 365 (สํานักชาง) 
 
 
 
 
 
 

     



                      ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

351 

  619.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานปาดู หมูท่ี 8 ตําบลคําแคน –  
บานหนองบัวเย็น หมูท่ี 16 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานปาดู หมูท่ี 8 ตําบลคําแคน 
- บานหนองบัวเย็น หมูท่ี 16 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 918 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปรมิาตรดนิถมไมนอย
กวา 4,553 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-120 ลําดับท่ี 366 (สํานักชาง) 

     

  620.คากอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนงาม หมูท่ี 2 ตําบลนางาม - ตําบลนาขา 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนงาม หมูท่ี 2 ตําบลนางาม - ตําบล
นาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 842 
เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 909 ลบ.ม. และดิน
ถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม.  
(บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-121 ลําดับท่ี 367 (สํานักชาง) 

     

  621.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานทาสวรรค หมูท่ี 11 - บานโนนง้ิว หมูท่ี 8 
ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลพระบุ อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานทาสวรรค หมูท่ี 11 - บานโนนง้ิว  
หมูท่ี 8 ตําบลทาศาลา อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลพระบุ อําเภอพระยนื จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร 
หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-121 ลําดับท่ี 368 (สํานักชาง) 

     

  622.คากอสรางถนนลูกรัง สายบานหลุบคา หมูท่ี 6 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี 
- เขตติดตอตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหลุบคา หมูท่ี 6 ตําบลกุดเคา อําเภอ
มัญจาครีี - เขตติดตอตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปรมิาตรดินถมไม
นอยกวา 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-122 ลําดับท่ี 369 (สํานักชาง) 
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  623.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหนองขาม หมูท่ี 11 ตําบลกุดเคา  
อําเภอมัญจาคีรี - เขตติดตอตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองขาม หมูท่ี 11 ตําบลกุดเคา 
อําเภอมัญจาคีรี - เขตติดตอตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-122 ลําดับท่ี 370 (สํานักชาง) 

     

  624.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานขุมดิน หมูท่ี 16 - บานหันหมูท่ี 13 ตําบล
กุดเคา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานขุมดิน หมูท่ี 16 - บานหันหมูท่ี 13 
ตําบลกุดเคา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 229 อําเภอมญัจาครีี จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-123 ลําดับท่ี 371 (สํานักชาง) 

     

  625.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานโนนงาม หมูท่ี 1 ตําบลนาแพง  
อําเภอโคกโพธิ์ไชย - ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนงาม หมูท่ี 1 ตําบลนาแพง อําเภอ
โคกโพธ์ิไชย - ตําบลนางาม อําเภอมัญจาครี ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-123 ลําดับท่ี 372 (สํานักชาง) 

     

  626.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานโนนแสนสขุ หมูท่ี 10 ตําบลหนองแปน - 
ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนแสนสุข หมูท่ี 10 ตําบลหนองแปน 
- ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปรมิาตรดินถมไม
นอยกวา 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-124 ลําดับท่ี 373 (สํานักชาง) 
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  627.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานโพนเพ็ก หมูท่ี 14 ตําบลโพนเพ็ก –  
บานเหลาใหญ หมูท่ี 14 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานโพนเพ็ก หมูท่ี 14 ตําบลโพนเพ็ก - 
บานเหลาใหญ หมูท่ี 14 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปรมิาตรดินถมไม
นอยกวา 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-124 ลําดับท่ี 374 (สํานักชาง) 

     

  628.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานแจง หมูท่ี 4 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลนาขา 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานแจง หมูท่ี 4 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลนาขา 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร 
ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 909 ลบ.ม. และดินถมสูง
เฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดนิถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-125 ลําดับท่ี 375 (สํานักชาง) 

     

  629.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโคกสูง หมูท่ี 4 - บานเสาเลา หมูท่ี 9  
ตําบลนางาม - ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานโคกสูง หมูท่ี 4 - บานเสาเลา หมูท่ี 9 
ตําบลนางาม - ตําบลนาขา อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 2,228 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร หรือมปีริมาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,771 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-125 ลําดับท่ี 376 (สํานักชาง) 

     

  630.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานคําแคนเหนือ หมูท่ี 2 ตําบลคําแคน  
อําเภอมัญจาคีรี  - ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานคําแคนเหนือ หมูท่ี 2 ตําบลคําแคน 
อําเภอมัญจาคีร ี - ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
2,207 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-125 ลําดับท่ี 377 (สํานักชาง) 
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  631.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานทาเกษม หมูท่ี 11 ตําบลคําแคน –  
บานหนองหญาปลอง หมูท่ี 9 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานทาเกษม หมูท่ี 11 ตําบลคําแคน - 
บานหนองหญาปลอง หมูท่ี 9 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 540 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ชวง
ท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 302 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ยาวรวม 
842 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 909 ลบ.ม. และดินถมสงูเฉลี่ย 0.40 
เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปาย
ช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-126 ลําดับท่ี 378 (สํานักชาง) 

     

  632.คากอสรางถนนลูกรัง สายบานไสไก หมูท่ี 1 ตําบลทาศาลา - ตําบลโพนเพ็ก 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานไสไก หมูท่ี 1 ตําบลทาศาลา - ตําบล
โพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 907 ลบ.ม. 
และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรอืมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-126 ลําดับท่ี 379 (สํานักชาง) 

     

  633.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหนองมวง หมูท่ี 12 ตําบลกุดเคา  
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองมวง หมูท่ี 12 ตําบลกุดเคา 
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปรมิาตรดินถมไม
นอยกวา 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-127 ลําดับท่ี 380 (สํานักชาง) 

     

  634.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหนองแปน หมูท่ี 12 ตําบลหนองแปน 
อําเภอมัญจาคีรี - เขตติดตอตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองแปน หมูท่ี 12 ตําบลหนองแปน 
อําเภอมัญจาคีรี - เขตติดตอตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมปีริมาตรดินถม
ไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-127 ลําดับท่ี 381 (สํานักชาง) 
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  635.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานเหลาใหญ หมูท่ี 9 ตําบลนาขา - ตําบล
โพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานเหลาใหญ หมูท่ี 9 ตําบลนาขา - ตําบล
โพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 902 ลบ.ม. 
และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรอืมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-128 ลําดับท่ี 382 (สํานักชาง) 

     

  636.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหนองขามพัฒนา หมูท่ี 13 ตําบลคําแคน - 
ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองขามพัฒนา หมูท่ี 13 ตําบลคําแคน 
- ตําบลนาขา อําเภอมัญจาครี ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 907 ลบ.ม. 
และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรอืมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-128 ลําดับท่ี 383 (สํานักชาง) 

     

  637.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานโนนงาม หมูท่ี 2 - บานโคกสูง หมูท่ี 4 
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จงัหวัดขอนแกน - เขตตําบลหนองสังข อําเภอ
แกงครอ จังหวัดชัยภมู ิ

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานโนนงาม หมูท่ี 2 - บานโคกสูง หมูท่ี 4 
ตําบลนางาม อําเภอมญัจาคีรี จังหวัดขอนแกน - เขตตําบลหนองสงัข อําเภอ
แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 
0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 902 ลบ.ม. และดินถมสงูเฉลี่ย 0.40 
เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปาย
ช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-129 ลําดับท่ี 384 (สํานักชาง) 

     

  638.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานนอยกลาง หมูท่ี 3 ตําบลคําแคน  
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานนอยกลาง หมูท่ี 3 ตําบลคําแคน 
อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปรมิาตรดินถมไม
นอยกวา 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-129 ลําดับท่ี 385 (สํานักชาง) 
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  639.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหนองบัว หมูท่ี 8 - บานดอนแกนเทา  
หมูท่ี 6 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองบัว หมูท่ี 8 - บานดอนแกนเทา 
หมูท่ี 6 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีร ี- ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร 
หรือมีปรมิาตรดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-130 ลําดับท่ี 386 (สํานักชาง) 

     

  640.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานโสกน้ําขุน หมูท่ี 11 ตําบลนางาม –  
ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานโสกนํ้าขุน หมูท่ี 11 ตําบลนางาม - 
ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 907 ลบ.ม. 
และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรอืมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-130 ลําดับท่ี 387 (สํานักชาง) 

     

  641.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานโพนเพ็ก หมูท่ี 1 ตําบลโพนเพ็ก –  
บานเหลาใหญ หมูท่ี 9 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานโพนเพ็ก หมูท่ี 1 ตําบลโพนเพ็ก - บาน
เหลาใหญ หมูท่ี 9 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมปีริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-131 ลําดับท่ี 388 (สํานักชาง) 

     

  642.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานแจง หมูท่ี 4 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลนางาม 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานแจง หมูท่ี 4 ตําบลโพนเพ็ก - ตําบลนางาม 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 836 เมตร 
ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 902 ลบ.ม. และดินถมสูง
เฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดนิถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-131 ลําดับท่ี 389 (สํานักชาง) 
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  643.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหนองบัวเย็น หมูท่ี 16 ตําบลนาขา –  
บานหนองสองหอง หมูท่ี 14 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองบัวเย็น หมูท่ี 16 ตําบลนาขา - 
บานหนองสองหอง หมูท่ี 14 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-132 ลําดับท่ี 390 (สํานักชาง) 

     

  644.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานเหลาใหญ หมูท่ี 14 ตําบลนาขา –  
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานเหลาใหญ หมูท่ี 14 ตําบลนาขา - 
ตําบลนางาม อําเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 902 ลบ.ม. 
และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรอืมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-132 ลําดับท่ี 391 (สํานักชาง) 

     

  645.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานคําแคนใต หมูท่ี 1 ตําบลคําแคน –  
บานหนองหญาปลอง หมูท่ี 9 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานคําแคนใต หมูท่ี 1 ตําบลคําแคน - 
บานหนองหญาปลอง หมูท่ี 9 ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-133 ลําดับท่ี 392 (สํานักชาง) 

     

  646.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานเหลาเหนือ หมูท่ี 3 ตําบลนางาม –  
ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานเหลาเหนือ หมูท่ี 3 ตําบลนางาม - 
ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร  
ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 907 ลบ.ม. 
และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรอืมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-133 ลําดับท่ี 393 (สํานักชาง) 
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  647.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานนางาม หมูท่ี 5 ตําบลนางาม - ทางหลวง
ชนบท หมายเลข ขก. 2013 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานนางาม หมูท่ี 5 ตําบลนางาม - ทาง
หลวงชนบท หมายเลข ขก. 2013 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 909 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปรมิาตรดินถมไม
นอยกวา 2,222 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-134 ลําดับท่ี 394 (สํานักชาง) 

     

  648.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหนองสองหอง หมูท่ี 1 ตําบลนางาม –  
ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. 3010 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองสองหอง หมูท่ี 1 ตาํบลนางาม - 
ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. 3010 อําเภอมญัจาครีี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไมนอยกวา 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปรมิาตรดินถมไม
นอยกวา 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 . 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-134 ลําดับท่ี 395 (สํานักชาง) 

     

  649.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหัน หมูท่ี 13 ตําบลกุดเคา - ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 229 อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหัน หมูท่ี 13 ตําบลกุดเคา - ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 229 อําเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 907 
ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-135 ลําดับท่ี 396 (สํานักชาง) 

     

  650.คากอสรางถนนลูกรัง สายบานคํานอย หมูท่ี 4 ตําบลคําแคน - ตําบลโพนเพ็ก 
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานคํานอย หมูท่ี 4 ตําบลคําแคน –  
ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมญัจาคีรี จงัหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 902 ลบ.ม. 
และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรอืมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-135 ลําดับท่ี 397 (สํานักชาง) 
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  651.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหวยฮวก หมูท่ี 2 ตําบลโพนเพ็ก –  
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหวยฮวก หมูท่ี 2 ตําบลโพนเพ็ก - 
ตําบลนางาม อําเภอมญัจาคีร ีจังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร  
ยาว 842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 909 ลบ.ม. 
และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรอืมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-136 ลําดับท่ี 398 (สํานักชาง) 

     

  652.คากอสรางถนนลกูรัง สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข ขก. 3010 –  
บานหนองบัวเย็น หมูท่ี 11 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายจากทางหลวงชนบท หมายเลข ขก. 3010 
- บานหนองบัวเย็น หมูท่ี 11 ตําบลนาขา อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไมนอยกวา 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมปีริมาตรดินถม
ไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-136 ลําดับท่ี 399 (สํานักชาง) 

     

  653.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหนองขาม หมูท่ี 10 ตําบลคําแคน –  
ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองขาม หมูท่ี 10 ตําบลคําแคน - 
ตําบลนางาม อําเภอมญัจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
842 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 909 ลบ.ม. 
และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรอืมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,222 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-137 ลําดับท่ี 400 (สํานักชาง) 

     

  654.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานทาสวรรค หมูท่ี 7,11 ตําบลทาศาลา –  
เขตพ้ืนท่ีสวนปา ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานทาสวรรค หมูท่ี 7,11 ตําบลทาศาลา - 
เขตพ้ืนท่ีสวนปา ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 836 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมปีริมาตรลูกรังไมนอย
กวา 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
2,207 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-137 ลําดับท่ี 401 (สํานักชาง) 
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  655.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานโคกสูงเหนือ หมูท่ี 13 - บานนางาม  
หมูท่ี 5 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธิ์ไชย 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานโคกสูงเหนือ หมูท่ี 13 - บานนางาม 
หมูท่ี 5 ตําบลนางาม อําเภอมัญจาคีรี - ตําบลบานโคก อําเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร ลูกรังหนา 0.20 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร 
หรือมีปรมิาตรดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-138 ลําดับท่ี 402 (สํานักชาง) 

     

  656.คากอสรางถนนลูกรัง สายบานขุมดิน หมูท่ี 16 ตําบลกุดเคา อําเภอมัญจาคีรี 
- ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         496,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานขุมดิน หมูท่ี 16 ตําบลกุดเคา อําเภอ
มัญจาครีี - ตําบลนาแพง อําเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 1 ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 650 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 186 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ยาวรวม 836 เมตร 
หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 902 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 2,207 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-138 ลําดับท่ี 403 (สํานักชาง) 

     

  657.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานเหลาใหญ หมูท่ี 14 ตําบลนาขา –  
บานหนองขามพัฒนา หมูท่ี 13 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        298,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานเหลาใหญ หมูท่ี 14 ตําบลนาขา - 
บานหนองขามพัฒนา หมูท่ี 13 ตาํบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 540 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 1,320 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-139 ลําดับท่ี 404 (สํานักชาง) 

     

  658.คากอสรางถนนลกูรัง สายบานหนองสองหอง หมูท่ี 1 ตําบลนางาม - 
บานหวยแลง หมูท่ี 7 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายบานหนองสองหอง หมูท่ี 1 ตาํบลนางาม - 
บานหวยแลง หมูท่ี 7 ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 1 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ชวงท่ี 2 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 540 เมตร ลูกรังหนา 0.20 เมตร ยาวรวม 840 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 907 ลบ.ม. และดินถมสูงเฉลีย่ 0.40 เมตร 
หรือมีปรมิาตรดินถมไมนอยกวา 2,217 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-139 ลําดับท่ี 405 (สํานักชาง) 
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  659.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกบอขยะ ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวง
ใหญ - บานโคกสูง หมูท่ี 2 ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกบอขยะ ตําบลใหมนาเพียง 
อําเภอแวงใหญ - บานโคกสูง หมูท่ี 2 ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,815 เมตร ลงลูกรังผวิจราจรหนา 
0.15 เมตร (บดอัดแนน) หรือมีปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา 1,442 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-183 ลําดับท่ี 546 (สํานักชาง) 

     

  660.คากอสรางหองน้ํา จํานวน         669,000  บาท  
    เพ่ือจายเปนคากอสรางหองนํ้า ภายในพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแกน ตําบล

ศิลา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 6.50 เมตร ยาว 8 เมตร 
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 52 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-317 ลําดับท่ี 1,021 (สํานักชาง) 

     

  661.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขก ถ 10006 บานน้ําซํา –  
บานโนนสะอาด อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      2,700,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขก ถ 10006 บานนํ้าซํา –  
บานโนนสะอาด อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 747 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 4,482 ตร.ม. 
และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-398 ลําดับท่ี 1,315 (สํานักชาง) 

     

  662.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังมน หมูท่ี 4 ตําบลวังสวาบ - 
ทางหลวงหมายเลข 12 อําเภอภผูามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังมน หมูท่ี 4 ตําบลวังสวาบ 
- ทางหลวงหมายเลข 12 อําเภอภผูามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 
5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 830 
ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-399 ลําดับท่ี 1,316 (สํานักชาง) 

     

  663.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังใหม หมูท่ี 6 ตําบลวังสวาบ - 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังใหม หมูท่ี 6 ตําบลวังสวาบ 
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอภผูามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย
กวา 830 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-399 ลําดับท่ี 1,317 (สํานักชาง) 
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  664.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนตาเหล็ก หมูท่ี 10  
ตําบลวังสวาบ - ตําบลนาฝาย อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนตาเหล็ก หมูท่ี 10  
ตําบลวังสวาบ - ตําบลนาฝาย อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 
828 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-399 ลําดับท่ี 1,318 (สํานักชาง) 

     

  665.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสวางโนนสูง หมูท่ี 3 ตําบลภูผามาน 
อําเภอภูผามาน - ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสวางโนนสูง หมูท่ี 3  
ตําบลภูผามาน อําเภอภผูามาน - ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 828 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-399 ลําดับท่ี 1,319 (สํานักชาง) 

     

  666.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังใหม หมูท่ี 6 ตําบลวังสวาบ - 
แหลงทองเท่ียวน้ําตกตาดฟา อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      2,000,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังใหม หมูท่ี 6 ตําบลวังสวาบ - 
แหลงทองเท่ียวนํ้าตกตาดฟา อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 666 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 
3,330 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-400 ลําดับท่ี 1,320 (สํานักชาง) 

     

  667.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังเจริญ หมูท่ี 2 ตําบลหวยมวง 
- ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังเจริญ หมูท่ี 2 ตําบลหวยมวง 
- ตําบลภผูามาน อําเภอภผูามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 830 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-400 ลําดับท่ี 1,321 (สํานักชาง) 

     

  668.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปากลวย หมูท่ี 5 ตําบลโนนคอม 
- บานสวางโนนสูง หมูท่ี 3 ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปากลวย หมูท่ี 5 ตําบลโนน
คอม - บานสวางโนนสูง หมูท่ี 3 ตาํบลภผูามาน อําเภอภผูามาน จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 830 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-400 ลําดับท่ี 1,322 (สํานักชาง) 
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  669.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนคอม หมูท่ี 1 ตําบลโนนคอม 
- ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนคอม หมูท่ี 1 ตําบลโนนคอม 
- ตําบลภผูามาน อําเภอภผูามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 828 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-401 ลําดับท่ี 1,324 (สํานักชาง) 

     

  670.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขก ถ 10007 บานทากระบือ –  
บานวังสวาบ อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         674,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขก ถ 10007 บานทากระบือ - 
บานวังสวาบ อําเภอภผูามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 
186 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 1,116 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-401 ลําดับท่ี 1,325 (สํานักชาง) 

     

  671.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาฝายใต หมูท่ี 2 ตําบลนาฝาย 
- ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาฝายใต หมูท่ี 2 ตําบลนาฝาย 
- ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 830 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-401 ลําดับท่ี 1,326 (สํานักชาง) 

     

  672.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยถ้ําเตา หมูท่ี 8 ตําบลภูผามาน 
- ตําบลหวยมวง อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยถํ้าเตา หมูท่ี 8  
ตําบลภูผามาน - ตําบลหวยมวง อําเภอภผูามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 
830 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-401 ลําดับท่ี 1,327 (สํานักชาง) 

     

  673.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานฝายตาสวน หมูท่ี 8 ตําบลวังสวาบ 
- ตําบลนาฝาย อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานฝายตาสวน หมูท่ี 8  
ตําบลวังสวาบ - ตําบลนาฝาย อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 
830 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-402 ลําดับท่ี 1,328 (สํานักชาง) 
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  674.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานภูผามาน หมูท่ี 1 ตําบลภูผามาน 
- แหลงทองเท่ียวถ้ําคางคาว อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      1,830,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บานภผูามาน หมูท่ี 1 ตําบลภูผามาน 
- แหลงทองเท่ียวถํ้าคางคาว อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 506 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 
3,036 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-402 ลําดับท่ี 1,329 (สํานักชาง) 

     

  675.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยเตย หมูท่ี 7 ตําบลหวยมวง 
- ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยเตย หมูท่ี 7 ตําบลหวยมวง 
- ตําบลภผูามาน อําเภอภผูามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 830 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-402 ลําดับท่ี 1,330 (สํานักชาง) 

     

  676.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานซําภูทองเหนือ หมูท่ี 1 ตําบล
หวยมวง - ทถ ขก ถ 10006 อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานซําภูทองเหนือ หมูท่ี 1 
ตําบลหวยมวง - ทถ ขก ถ 10006 อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 208 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย
กวา 832 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-40 ลําดับท่ี 124 (สํานักชาง) 

     

  677.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังกกแกว หมูท่ี 9 ตําบลวังสวาบ - 
แหลงทองเท่ียวภูตาหลอ อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บานวังกกแกว หมูท่ี 9 ตําบลวังสวาบ 
- แหลงทองเท่ียวภูตาหลอ อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 828 
ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-397 ลําดับท่ี 1,310 (สํานักชาง) 

     

  678.คาปรับปรุงทางเดินขามคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทาขาม หมูท่ี 4 –  
บานปากลวย หมูท่ี 5 ตําบลโนนคอม อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         900,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงทางเดินขามคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทาขาม หมูท่ี 4 - 
บานปากลวย หมูท่ี 5 ตําบลโนนคอม อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน โดยขยาย
พ้ืนทางเดินขามคอนกรีตเสริมเหลก็ กวางขางละ 0.60 เมตร ยาว 84 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 101 ตร.ม. พรอมตดิตั้งเสา คสล.และราวเหล็ก ท้ังสอง
ขาง รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-40 ลําดับท่ี 125 (สํานักชาง) 
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  679.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเซินใต หมูท่ี 3 ตําบลโนนคอม - 
ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเซินใต หมูท่ี 3 ตําบลโนนคอม 
- ตําบลภผูามาน อําเภอภผูามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 830 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-40 ลําดับท่ี 126 (สํานักชาง) 

     

  680.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานผาน้ําทิพย หมูท่ี 8 ตําบลหวยมวง - 
ตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานผานํ้าทิพย หมูท่ี 8 ตําบล
หวยมวง - ตําบลภผูามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 
4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 840 
ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-41 ลําดับท่ี 127 (สํานักชาง) 

     

  681.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยซอ หมูท่ี 9 ตําบลหวยมวง - 
ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยซอ หมูท่ี 9 ตําบลหวยมวง 
- ตําบลวังสวาบ อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 830 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-41 ลําดับท่ี 128 (สํานักชาง) 

     

  682.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนสะอาด หมูท่ี 4 ตําบลหวยมวง 
อําเภอภูผามาน - บานซําผักหนาม ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนสะอาด หมูท่ี 4 ตําบล
หวยมวง อําเภอภผูามาน - บานซําผักหนาม ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 830 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-397 ลําดับท่ี 1,311 (สํานักชาง) 

     

  683.คาขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขก ถ 10007 บานทากระบือ –  
บานวังสวาบ อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขก ถ 10007 บานทากระบือ - 
บานวังสวาบ อําเภอภผูามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดกวางขางละ 1 เมตร ยาว
รวม 360 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 720 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-397 ลําดับท่ี 1,312 (สํานักชาง) 
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  684.คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานวังสวาบ หมูท่ี 1 ตําบลวังสวาบ –  
ตําบลหวยมวง อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานวังสวาบ หมูท่ี 1 ตําบลวังสวาบ - ตําบล
หวยมวง อําเภอภผูามาน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร ชวงท่ี 1 (ซําปลาดุก) 
กวาง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร , ชวงท่ี 2 (ปากหมู) กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ถมดินบางชวง ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 276 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 924 ลบ.ม. (เกลี่ยเรยีบ) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-398 ลําดับท่ี 1,313 (สํานักชาง) 

     

  685.คาปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนสะอาด หมูท่ี 4 ตําบลหวยมวง  
อําเภอภูผามาน - ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก บานโนนสะอาด หมูท่ี 4 ตําบลหวยมวง 
อําเภอภผูามาน - ตําบลนาหนองทุม อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 2,330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 978 ลบ.ม. (เกลีย่เรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-398 ลําดับท่ี 1,314 (สํานักชาง) 

     

  686.คากอสรางถนนดิน สายจากบานหันนอย หมูท่ี 10 ตําบลหนองแวงโสกพระ 
เชื่อมทางหลวง อบจ. สายโคกกงุ - หนองบัวนาค อําเภอพล จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดิน สายจากบานหันนอย หมูท่ี 10 ตําบลหนองแวง
โสกพระ เช่ือมทางหลวง อบจ. สายโคกกุง - หนองบัวนาค อําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 2,050 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร  
หรือมีปรมิาตรดินถมไมนอยกวา 4,592 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และติดตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-172 ลําดับท่ี 510 (สํานักชาง) 

     

  687.คากอสรางถนนดิน สายจากบานหนองเรือ หมูท่ี 7 ตําบลโจดหนองแก 
เชื่อมเขตตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดิน สายจากบานหนองเรือ หมูท่ี 7 ตําบลโจดหนอง
แก เช่ือมเขตตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน  ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,050 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 
4,592 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-172 ลําดับท่ี 511 (สํานักชาง) 
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  688.คากอสรางถนนดิน สายจากบานโคกเสนห หมูท่ี 13 บานหวยคอ หมูท่ี 2 
ตําบลหนองแวงนางเบา เชื่อมกบัทางหลวงชนบทหมายเลข 1075 อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดิน สายจากบานโคกเสนห หมูท่ี 13 บานหวยคอ  
หมูท่ี 2 ตําบลหนองแวงนางเบา เช่ือมกับทางหลวงชนบทหมายเลข 1075 อําเภอ
พล จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,595 เมตร ถมดินสงูเฉลี่ย 0.50 
เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,585 ลบ.ม. (บดอัดแนน) และตดิตั้งปาย
ช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-172 ลําดับท่ี 512 (สํานักชาง) 

     

  689.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานโคกลาม หมูท่ี 1 ตําบลทาวัด - 
ตําบลทางขวาง อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน   

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานโคกลาม หมูท่ี 1 ตําบลทาวัด - 
ตําบลทางขวาง อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 980 
เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 10,956 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-173 ลําดับท่ี 515 (สํานักชาง) 

     

  690.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานหนองสะแบง หมูท่ี 5 ตําบลละหานนา 
- ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานหนองสะแบง หมูท่ี 5 ตําบล
ละหานนา - ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 1,695 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปรมิาตรดนิถมไมนอย
กวา 10,305 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-174 ลําดับท่ี 518 (สํานักชาง) 

     

  691.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานกานเหลือง หมูท่ี 1 ตําบล
กานเหลือง อําเภอแวงนอย - ตําบลเพ็กใหญ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน   

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานกานเหลือง หมูท่ี 1 ตําบล
กานเหลือง อําเภอแวงนอย - ตําบลเพ็กใหญ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน  
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 1,385 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.10 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไมนอยกวา 12,492 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-174 ลําดับท่ี 516 (สํานักชาง) 

     

  692.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายแยกทางหลวงทองถิ่นหมายเลข ขก ถ 
10081 - บานโนนโจด หมูท่ี 5 ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน   

จํานวน         345,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร สายแยกทางหลวงทองถ่ินหมายเลข 
ขก ถ 10081 - บานโนนโจด หมูท่ี 5 ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน   
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 735 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.20 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ถมไมนอยกวา 7,408 ลบ.ม. (เกลีย่เรียบ) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-174 ลําดับท่ี 517 (สํานักชาง) 
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  693.คากอสรางพนังกั้นน้ําช ีบานหนองดู หมูท่ี 4 ตําบลละหานนา –  
ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน   

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางพนังก้ันนํ้าชี บานหนองดู หมูท่ี 4 ตําบลละหานนา - 
ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 934 
เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 11,506 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-174 ลําดับท่ี 519 (สํานักชาง) 

     

  694.คากอสรางถนนดินสูแหลงทองเท่ียวลําน้ําชี บานหนองดูพัฒนา หมูท่ี 15 
ตําบลละหานนา - ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน   

จํานวน        485,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงทองเท่ียวลํานํ้าชี บานหนองดูพัฒนา  
หมูท่ี 15 ตําบลละหานนา - ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน    
ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 730 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.40 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ถมไมนอยกวา 11,037 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-175 ลําดับท่ี 520 (สํานักชาง) 

     

  695.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานโสกน้ําขาว หมูท่ี 6 ตําบลกานเหลือง 
อําเภอแวงนอย - ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานโสกนํ้าขาว หมูท่ี 6 ตําบล
กานเหลือง อําเภอแวงนอย - ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินถมไมนอยกวา 11,180 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-175 ลําดับท่ี 521 (สํานักชาง) 

     

  696.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานโสกน้ําขาว หมูท่ี 6 ตําบลกานเหลือง 
อําเภอแวงนอย - เขตตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         360,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานโสกนํ้าขาว หมูท่ี 6 ตําบล
กานเหลือง อําเภอแวงนอย - เขตตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ จังหวัด
ขอนแกน ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 700 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 7,826 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-176 ลําดับท่ี 523 (สํานักชาง) 

     

  697.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานกานเหลืองหนองแวง หมูท่ี 12 
ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย - ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ  
จังหวัดขอนแกน   

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตร บานกานเหลืองหนองแวง หมูท่ี 12 
ตําบลกานเหลือง อําเภอแวงนอย - ตําบลใหมนาเพียง อําเภอแวงใหญ จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 1,340 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 10,720 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-176 ลําดับท่ี 524 (สํานักชาง) 
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  698.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตรหนองโปรงแดง บานโคกลาม หมูท่ี 1 
ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน - เขตอําเภอบัวลาย  
จังหวัดนครราชสีมา  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตรหนองโปรงแดง บานโคกลาม หมูท่ี 1 
ตําบลทาวัด อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน - เขตอําเภอบัวลาย จงัหวัด
นครราชสมีา ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 600 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 
เมตร ชวงท่ี 2 ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 400 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร 
หรือมีปรมิาตรดินถมไมนอยกวา 11,180 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-175 ลําดับท่ี 522 (สํานักชาง) 

     

  699.คากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตรหนองกุดเปง บานทานางแนว หมูท่ี 1  
ตําบลทานางแนว - ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนดินสูแหลงเกษตรหนองกุดเปง บานทานางแนว หมูท่ี 1 
ตําบลทานางแนว - ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน  ขนาด
กวาง 6 เมตร ยาว 1,340 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมปีริมาตรดินถมไม
นอยกวา 10,720 ลบ.ม. (เกลี่ยเรยีบ) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-176 ลําดับท่ี 525 (สํานักชาง) 

     

  700.คากอสรางพนังกั้นน้ําช ีบานทานางแนว หมูท่ี 9 ตําบลทานางแนว 
อําเภอแวงนอย - ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         490,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางพนังก้ันนํ้าชี บานทานางแนว หมูท่ี 9 ตําบลทานางแนว 
อําเภอแวงนอย - ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมีปรมิาตรดนิถมไมนอย
กวา 11,180 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลน องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-177 ลําดับท่ี 526 (สํานักชาง) 

     

  701.คากอสรางพนังกั้นน้ําช ีบานโนนเขวา หมูท่ี 1 ตําบลทานางแนว  
อําเภอแวงนอย - ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         490,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางพนังก้ันนํ้าชี บานโนนเขวา หมูท่ี 1 ตําบลทานางแนว 
อําเภอแวงนอย - ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน  ขนาดกวาง 6 
เมตร ยาว 1,000 เมตร ถมดินสูงเฉลี่ย 1.30 เมตร หรือมีปรมิาตรดนิถมไมนอย
กวา 11,180 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-177 ลําดับท่ี 527 (สํานักชาง) 
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  702.คากอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ (หรือคอนกรีตอัดแรง) ขามลําหวย
หนองไผลอม บานโนนทองหลาง หมูท่ี 4 ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน – ตําบลโนนสะอาด อําเภอภูเขยีว จงัหวัดชัยภูม ิ

จํานวน        2,000,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็ก (หรือคอนกรตีอัดแรง) ขามลําหวย
หนองไผลอม บานโนนทองหลาง หมูท่ี 4 ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน – 
ตําบลโนนสะอาด อําเภอภูเขียว จงัหวัดชัยภมู ิขนาดผิวจราจรกวาง 7 เมตร ยาว 24 
เมตร (ชนิด 3 ชวง ไมมีทางเทา) และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-394 ลําดับท่ี 1299 (สํานักชาง) 

     

  703.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปาเปอย หมูท่ี 1 ตําบลโนนสมบูรณ 
- บานนางอง หมูท่ี 2 ตําบลนาง้ิว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         494,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปาเปอย หมูท่ี 1 ตําบลโนน
สมบูรณ - บานนางอง หมูท่ี 2 ตําบลนาง้ิว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 790 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-297 ลําดับท่ี 948 (สํานักชาง) 

     

  704.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวฝาย หมูท่ี 5 ตําบลโนนสมบูรณ 
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน - ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธาน ี

จํานวน         494,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บานหัวฝาย หมูท่ี 5 ตําบลโนนสมบูรณ 
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน - ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 790 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-298 ลําดับท่ี 949 (สํานักชาง) 

     

  705.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนเจริญ หมูท่ี 4 ตําบลโนนสมบูรณ 
- บานโนนสวรรค หมูท่ี 3 ตําบลนาง้ิว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนเจริญ หมูท่ี 4 ตําบล
โนนสมบูรณ - บานโนนสวรรค หมูท่ี 3 ตําบลนาง้ิว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-298 ลําดับท่ี 950 (สํานักชาง) 
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  706.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนเจริญ หมูท่ี 4 ตําบลโนนสมบูรณ 
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน - ตําบลหนองกุงศรี อําเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธาน ี

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนเจริญ หมูท่ี 4 ตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน - ตําบลหนองกุงศรี อําเภอ
โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 795 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-298 ลําดับท่ี 951 (สํานักชาง) 

     

  707.คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานปาเปอย หมูท่ี 1 ตําบลโนนสมบูรณ –  
บานแสงสวาง หมูท่ี 4 ตําบลนาง้ิว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         460,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานปาเปอย หมูท่ี 1 ตําบลโนนสมบูรณ - 
บานแสงสวาง หมูท่ี 4 ตําบลนาง้ิว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปรมิาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,828 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-298 ลําดับท่ี 952 (สํานักชาง) 

     

  708.คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกกลาง หมูท่ี 6 ตําบลโนนสมบูรณ  
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน - ตําบลหนองกุงศรี อําเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธาน ี

จํานวน        480,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกกลาง หมูท่ี 6 ตําบลโนนสมบูรณ 
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน - ตําบลหนองกุงศรี อําเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,908 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-299 ลําดับท่ี 953 (สํานักชาง) 

     

  709.คาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกกลาง หมูท่ี 6 ตําบลโนนสมบูรณ –  
บานแสงสวาง หมูท่ี 4 ตําบลนาง้ิว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง บานโคกกลาง หมูท่ี 6 ตําบลโนนสมบูรณ - 
บานแสงสวาง หมูท่ี 4 ตําบลนาง้ิว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปรมิาตรลูกรังไม
นอยกวา 1,987 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-299 ลําดับท่ี 954 (สํานักชาง) 
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  710.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุงโพธิ์ชัย หมูท่ี 7 ตําบลโนนสมบูรณ - 
บานนางอง หมูท่ี 2 ตําบลนาง้ิว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทุงโพธ์ิชัย หมูท่ี 7 ตําบล
โนนสมบูรณ - บานนางอง หมูท่ี 2 ตําบลนาง้ิว อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 808 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-299 ลําดับท่ี 955 (สํานักชาง) 

     

  711.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนหัวชาง หมูท่ี 8 ตําบลโนนสมบูรณ 
อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน - ตําบลหนองกุงศรี อําเภอโนนสะอาด  
จังหวัดอุดรธาน ี 

จํานวน         497,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนหัวชาง หมูท่ี 8 ตําบล
โนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน - ตําบลหนองกุงศรี อําเภอ
โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 159 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-299 ลําดับท่ี 956 (สํานักชาง) 

     

  712.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยไผ หมูท่ี 1 ตําบลน้ําพอง  - 
ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         494,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยไผ หมูท่ี 1 ตําบลนํ้าพอง - 
ตําบลสะอาด อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร  
ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 790 ตร.ม.  
และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-300 ลําดับท่ี 957 (สํานักชาง) 

     

  713.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยเสือเตน หมูท่ี 3 ตําบลน้ําพอง 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน - ถนนสายน้ําพองอุบลรัตน (ขก.1001)  

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยเสือเตน หมูท่ี 3 ตําบล
นํ้าพอง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน - ถนนสายนํ้าพองอุบลรัตน (ขก.1001)  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-300 ลําดับท่ี 958 (สํานักชาง) 

     

  714.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหินกองนอย หมูท่ี 5 ตําบลน้ําพอง 
- ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหินกองนอย หมูท่ี 5 ตําบล
นํ้าพอง - ตําบลสะอาด อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม. 
และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-300 ลําดับท่ี 959 (สํานักชาง) 
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  715.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหญารังกา หมูท่ี 7  
ตําบลน้ําพอง – ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         494,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหญารังกา หมูท่ี 7 
ตําบลนํ้าพอง – ตําบลสะอาด อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 
790 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-300 ลําดับท่ี 960 (สํานักชาง) 

     

  716.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกสูง หมูท่ี 9 ตําบลน้ําพอง - 
ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกสูง หมูท่ี 9 ตําบลนํ้าพอง 
- ตําบลหนองกุง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม.  
และตดิตั้งปายช่ือโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-301 ลําดับท่ี 961 (สํานักชาง) 

     

  717.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองโน หมูท่ี 11 ตําบลน้ําพอง - 
ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองโน หมูท่ี 11 ตําบลนํ้าพอง 
- ตําบลสะอาด อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม.  
และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-301 ลําดับท่ี 962 (สํานักชาง) 

     

  718.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน คํามืดเหนือ หมูท่ี 12 ตําบลน้ําพอง 
- ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         494,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน คํามืดเหนือ หมูท่ี 12 ตําบล
นํ้าพอง - ตําบลสะอาด อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 790 ตร.ม. 
และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-301 ลําดับท่ี 963 (สํานักชาง) 

     

  719.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยเสือเตน หมูท่ี 16 ตําบลน้ําพอง 
- ตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยเสือเตน หมูท่ี 16 ตําบล
นํ้าพอง - ตําบลกุดนํ้าใส อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 
เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม. 
และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-301 ลําดับท่ี 964 (สํานักชาง) 
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  720.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกสูง หมูท่ี 17 ตําบลน้ําพอง - 
ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         497,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกสูง หมูท่ี 17 ตําบลนํ้าพอง 
- ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพ้ืีนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม. และ
ติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-301 ลําดับท่ี 965 (สํานักชาง) 

     

  721.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหลุบหญาคา หมูท่ี 9  
ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      5,000,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานหลุบหญาคา หมูท่ี 9 
ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 12,400 ตร.ม. และตีเสนจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-293 ลําดับท่ี 937 (สํานักชาง) 

     

  722.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10072 สายบานเหลานาดี 
- บานกระเด่ือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      5,000,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10072 สายบาน
เหลานาดี - บานกระเดื่อง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 365 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร ชวงท่ี 3 ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ชวงท่ี 4 ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 85 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 
0.04 เมตร รวมความยาว 1,550 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 12,200 
ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-294 ลําดับท่ี 938 (สํานักชาง) 

     

  723.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีตแบบ pavement in-place 
recycling สาย ขก ถ 10069 บานหนองบัวนอย - บานกระนวน  
(ชวงบานโนน - บานหนองบัวนอย) อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน      8,000,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตีแบบ pavement in-
place recycling สาย ขก ถ 10069 บานหนองบัวนอย - บานกระนวน  
(ชวงบานโนน - บานหนองบัวนอย) อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 2,052 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 16,416 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-302 ลําดับท่ี 966 (สํานักชาง) 
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  724.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายทางหลวงทองถิ่น
หมายเลข ขก ถ 10059 บานโนนมวง - บานหนองปอ (ชวงภายในหมูบาน
โนนมวง หมูท่ี 3,12 ตําบลศิลา) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน      5,000,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายทางหลวง
ทองถ่ินหมายเลข ขก ถ 10059 บานโนนมวง - บานหนองปอ (ชวงภายในหมูบาน
โนนมวง หมูท่ี 3,12 ตําบลศิลา) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  ชวงท่ี 1 ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร 
ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร มไีหลทาง
ขางละ 1 เมตร ชวงท่ี 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,080 เมตร หนา 
0.04 เมตร ชวงท่ี 4 ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.04 
เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร รวมระยะทาง 2,080 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 14,480 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-319 ลําดับท่ี 1,025 (สํานักชาง) 

     

  725.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานหนองไผ  
หมูท่ี 14 ตําบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        484,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานหนองไผ 
หมูท่ี 14 ตําบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,530 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-319 ลําดับท่ี 1,026 (สํานักชาง) 

     

  726.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานหนองไผ หมูท่ี 24 
ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         492,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานหนองไผ 
หมูท่ี 24 ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน  ชวงท่ี 1 ขนาดผวิจราจรกวาง 4.50 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 
0.04 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 
เมตร รวมระยะทาง 320 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,535 ตร.ม. และ
ตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-320 ลําดับท่ี 1,027 (สํานักชาง) 
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  727.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานโนนมวง หมูท่ี 3 
(หมูบานสินสุข) - ทางหลวงทองถิ่นหมายเลข ขก ถ 10059 (บานโนนมวง - 
บานหนองปอ) ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        487,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานโนนมวง  
หมูท่ี 3 (หมูบานสินสุข) - ทางหลวงทองถ่ินหมายเลข ขก ถ 10059 (บานโนนมวง 
- บานหนองปอ) ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 1 ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร 
ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.04 เมตร รวม
ระยะทาง 225 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,550 ตร.ม. และตเีสนผิว
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-320 ลําดับท่ี 1,028 (สํานักชาง) 

     

  728.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานโนนมวง  
หมูท่ี 19 ตําบลศิลา - ตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         490,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานโนนมวง  
หมูท่ี 19 ตําบลศิลา - ตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  ชวงท่ี 1 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.04 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมระยะทาง 297 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,545 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-320 ลําดับท่ี 1,029 (สํานักชาง) 

     

  729.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานโนนมวง หมูท่ี 12 
ตําบลศิลา - มหาวิทยาลัยขอนแกน - เทศบาลนครขอนแกน อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         490,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานโนนมวง  
หมูท่ี 12 ตําบลศิลา - มหาวิทยาลยัขอนแกน - เทศบาลนครขอนแกน อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 308 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,540 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-321 ลําดับท่ี 1,030 (สํานักชาง) 

     

  730.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานดอนยาง หมูท่ี 16 
- บานโกทา หมูท่ี 9 ตําบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027  
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        487,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานดอนยาง 
หมูท่ี 16 - บานโกทา หมูท่ี 9 ตําบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,520 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-321 ลําดับท่ี 1,031 (สํานักชาง) 
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  731.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานเกษร หมูท่ี 15  
ตําบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อําเภอเมือง  
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         490,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานเกษร  
หมูท่ี 15 ตําบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อําเภอเมือง  
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 308 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,540 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-321 ลําดับท่ี 1,032 (สํานักชาง) 

     

  732.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานดอนยาง  
หมูท่ี 16 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         493,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานดอนยาง 
หมูท่ี 16 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,550 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-321 ลําดับท่ี 1,033 (สํานักชาง) 

     

  733.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานเตานอ หมูท่ี 7  
ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        484,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานเตานอ  
หมูท่ี 7 ตําบลศลิา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,530 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-322 ลําดับท่ี 1,034 (สํานักชาง) 

     

  734.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานศิลา หมูท่ี 18 
ตําบลศิลา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         490,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานศิลา หมูท่ี 18 
ตําบลศลิา - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 308 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,540 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-322 ลําดับท่ี 1,035 (สํานักชาง) 
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  735.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานหนองกุง หมูท่ี 2 
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         473,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานหนองกุง 
หมูท่ี 2 - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-322 ลําดับท่ี 1,036 (สํานักชาง) 

     

  736.คาขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10059 บานโนนมวง - 
บานหนองปอ (ชวงปากทางบานโนนมวง) ตําบลศิลา อําเภอเมือง  
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน        498,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10059 บาน
โนนมวง - บานหนองปอ (ชวงปากทางบานโนนมวง) ตําบลศลิา อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวไหลทางกวาง 3 เมตร ยาว 276 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 782.50 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-322 ลําดับท่ี 1,037 (สํานักชาง) 

     

  737.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนมวง หมูท่ี 3 ตําบลศิลา –  
บานโนนแต หมูท่ี 10 ตําบลสําราญ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230  
(ทางเลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         142,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนมวง หมูท่ี 3 ตําบลศิลา 
- บานโนนแต หมูท่ี 10 ตําบลสาํราญ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 (ทาง
เลี่ยงเมือง) อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 46 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 230 ตร.ม. และตดิตั้งปาย
ช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-323 ลําดับท่ี 1,038 (สํานักชาง) 

      

  738.คาปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนาโรงเรียน บานปาเสี้ยว หมูท่ี 6  
ตําบลบานเม็ง - ทางลาดยาง อบจ สาย ขก.ถ.10008 (บานยางคํา - บานเม็ง) 
เชื่อมบานดอนหัน หมูท่ี 8 ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนาโรงเรียน บานปาเสี้ยว หมูท่ี 6 
ตําบลบานเม็ง - ทางลาดยาง อบจ สาย ขก.ถ.10008 (บานยางคํา - บานเม็ง) 
เช่ือมบานดอนหัน หมูท่ี 8 ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 702 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-328 ลําดับท่ี 1,056 (สํานักชาง) 
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  739.คาปรับปรุงถนนหินคลุก กั้นแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน บานหนองแดง 
หมูท่ี 10 ตําบลยางคํา - ทางลาดยาง อบจ สาย ขก.ถ.10008  
(บานยางคํา - บานเม็ง) ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก ก้ันแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน  
บานหนองแดง หมูท่ี 10 ตําบลยางคํา - ทางลาดยาง อบจ สาย ขก.ถ.10008 
(บานยางคํา - บานเม็ง) ตําบลบานเม็ง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปรมิาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 468 ลบ.ม. (เกลีย่เรยีบ) พรอมลงดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร  
หรือมีปรมิาตรดินถมไมนอยกวา 2,890 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-328 ลําดับท่ี 1,057 (สํานักชาง) 

      

  740.คาติดต้ังไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย สายจากบานทับบา หมูท่ี 3 
ตําบลเมืองพล เชื่อมทางหลวงแผนดินหมายเลข 207 อําเภอพล  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 499,000 บาท  

  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งไฟฟาสองสวางพลังงานแสงอาทิตย สายจากบานทับบา  
หมูท่ี 3 ตําบลเมืองพล เช่ือมทางหลวงแผนดินหมายเลข 207 อําเภอพล จังหวัด
ขอนแกน ชนิดหลอดแอลอีดไีมต่าํกวา 50 วัตต จํานวน 12 ตน รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-333 ลําดับท่ี 1,075 (สํานักชาง) 

   

  741.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานคํามืดใต หมูท่ี 14 ตําบลน้ําพอง 
อําเภอน้ําพอง - ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         497,000  บาท  

  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานคํามืดใต หมูท่ี 14 ตําบลนํ้าพอง 
อําเภอนํ้าพอง - ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย
กวา 795 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-335 ลําดับท่ี 1,269 
(สํานักชาง) 
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   742.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองหญาขาว หมูท่ี 5 
ตําบลทานางแนว – ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองหญาขาว หมูท่ี 5 
ตําบลทานางแนว - ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย
กวา 800 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-335 ลําดับท่ี 1,083 (สํานักชาง) 

      

   743.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานน้ําซับ หมูท่ี 7 ตําบล 
ทานางแนว อําเภอแวงนอย - ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนํ้าซับ หมูท่ี 7 ตําบล 
ทานางแนว อําเภอแวงนอย - ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม 
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-335 ลําดับท่ี 1,084 (สํานักชาง) 

      

   744.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนเขวา หมูท่ี 10 ตําบล 
ทานางแนว อําเภอแวงนอย - ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         497,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนเขวา หมูท่ี 10 
ตําบลทานางแนว อําเภอแวงนอย - ตําบลโนนทอง อําเภอแวงใหญ จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 800 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-336 ลําดับท่ี 1,085 (สํานักชาง) 

      

   745.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายภูเวียงพัทยา 2  
จากบานโนนคูณ หมูท่ี 11 ตําบลหนองกุงธนสาร - บานหนองกระแหลง  
หมูท่ี 5 ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน       9,997,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายภูเวียงพัทยา 2 
จากบานโนนคณู หมูท่ี 11 ตําบลหนองกุงธนสาร - บานหนองกระแหลง หมูท่ี 5 
ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 4,970 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 29,820 ตร.ม. และตีเสนผิว
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-336 ลําดับท่ี 1,086 (สํานักชาง) 
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   746.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ถนนทางหลวงชนบท 
ขอนแกน 11063 ชวงดานเก็บคาธรรมเนียม - อุทยานแหงชาติภูเวียง  
ตําบลในเมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

จํานวน       2,712,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ถนนทางหลวงชนบท 
ขอนแกน 11063 ชวงดานเก็บคาธรรมเนียม - อุทยานแหงชาติภูเวียง ตําบลใน
เมือง อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.04 เมตร มไีหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรแอสฟลต
คอนกรีต ไมนอยกวา 8,000 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-336 ลําดับท่ี 1,087 (สํานักชาง) 

      

   747.คากอสรางถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานชัยเจริญ หมูท่ี 11 
ตําบลเกาง้ิว อําเภอพล จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2233 
(อําเภอพล - อําเภอแวงใหญ)  

จํานวน       3,456,000 
  

บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานชัยเจริญ หมูท่ี 
11 ตําบลเกาง้ิว อําเภอพล จังหวัดขอนแกน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2233 
(อําเภอพล - อําเภอแวงใหญ) ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 728 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 4,368 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-337 ลําดับท่ี 1,088 (สํานักชาง) 

      

   748.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ 10090  
บานหนองกุงสวาง - บานโนนสะอาด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน       3,685,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย ขก ถ 10090 บาน
หนองกุงสวาง บานโนนสะอาด อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 8,000 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-337 ลําดับท่ี 1,089 (สํานักชาง) 

      

   749.คากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สายแยกทางหลวงทองถิ่น  
ขก ถ 10127 บานหนองบัว หมูท่ี 15 ตําบลหนองสองหอง - ตําบลดงเค็ง 
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน       3,069,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สายแยกทางหลวง
ทองถ่ิน ขก ถ 10127 บานหนองบัว หมูท่ี 15 ตําบลหนองสองหอง - ตําบลดง
เค็ง อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 
740 เมตร หนา 0.04 เมตร ไมมไีหลทาง หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 4,440 
ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-337 ลําดับท่ี 1,090 (สํานักชาง) 
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   750.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานหนองเขียด  
หมูท่ี 9 ตําบลหนองเขียด - ตําบลโนนหัน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         500,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานหนองเขียด 
หมูท่ี 9 ตําบลหนองเขียด - ตําบลโนนหัน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 1,218 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-337 ลําดับท่ี 1,091 (สํานักชาง) 

      

   751.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานหนองกุง  
หมูท่ี 6 ตําบลหนองเขียด - ตําบลโนนหัน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         500,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานหนองกุง 
หมูท่ี 6 ตําบลหนองเขียด - ตําบลโนนหัน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 1,218 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-338 ลําดับท่ี 1,092 (สํานักชาง) 

      

   752.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานหนองกุง  
หมูท่ี 5 ตําบลหนองเขียด - ตําบลวังหินลาด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         500,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานหนองกุง 
หมูท่ี 5 ตําบลหนองเขียด - ตําบลวังหินลาด อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,218 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-338 ลําดับท่ี 1,093 (สํานักชาง) 

      

   753.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานหนองเขียด   
หมูท่ี 1 ตําบลหนองเขียด - ทางหลวงหมายเลข 201 อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานหนองเขียด 
หมูท่ี 1 ตําบลหนองเขียด - ทางหลวงหมายเลข 201 อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,218 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-338 ลําดับท่ี 1,094 (สํานักชาง) 
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   754.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานขามเรียน  
หมูท่ี 12 ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ - บานดูนอย หมูท่ี 7 ตําบลโนนแดง 
อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน       3,009,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานขามเรียน หมูท่ี 
12 ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ - บานดูนอย หมูท่ี 7 ตําบลโนนแดง อําเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 950 เมตร  มไีหล
ทางขางละ 1 เมตร ช้ันพ้ืนทางหินคลุก หนา 0.05 เมตร (บดอัดแนน) หรือ มี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 7,600 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-339 ลําดับท่ี 1,095 (สํานักชาง) 

      

   755.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานพระยืน  
หมูท่ี 14 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - บานหนองคลองใหญ หมูท่ี 7  
ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน    

จํานวน       6,773,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สายบานพระยืน 
หมูท่ี 14 ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน - บานหนองคลองใหญ หมูท่ี 7 ตําบล  
ปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
1,980 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 9,900 ตร.ม. และ
ตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-339 ลําดับท่ี 1,096 (สํานักชาง) 

      

   756.คากอสรางถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานเสาเลา หมูท่ี 4 ตําบล
กุดเพียขอม อําเภอชนบท - ตําบลเปอยใหญ อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน   

จํานวน       8,692,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานเสาเลา หมูท่ี 4  
ตําบลกุดเพียขอม อําเภอชนบท - ตําบลเปอยใหญ อําเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแกน ชวง 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร 
ไมมไีหลทาง หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. ชวง 2 ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 1,970 เมตร หนา 0.04 เมตร ไมมีไหลทาง หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 9,850 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร ติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-339 ลําดับท่ี 1,097 (สํานักชาง) 

      

   757.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต บานแกงยาว หมูท่ี 8 
ตําบลชุมแพ - ทางหลวงหมายเลข 201 ชุมแพ - ภูเขียว อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน       1,000,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต บานแกงยาว หมูท่ี 
8 ตําบลชุมแพ - ทางหลวงหมายเลข 201 ชุมแพ - ภูเขียว อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจร(ชวงท่ี 1) กวาง 6 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร 
ยาว 200 เมตร (ชวงท่ี 2) กวาง 6 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 2,212 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-340 ลําดับท่ี 1,098 (สํานักชาง) 
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   758.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต บานดอนหัน หมูท่ี 9  
ตําบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน       1,000,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต บานดอนหัน หมูท่ี 
9  ตําบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 526 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 3,156 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-340 ลําดับท่ี 1,099 (สํานักชาง) 

      

   759.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต บานไชยสอ หมูท่ี 2   
ตําบลไชยสอ – ทางหลวงหมายเลข 12 อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน       1,000,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต บานไชยสอ หมูท่ี 2    
ตําบลไชยสอ - ทางหลวงหมายเลข 12 อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 526 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 3,156 ตร.ม. และตี
เสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-340 ลําดับท่ี 1,100 (สํานักชาง) 

      

   760.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต บานแห หมูท่ี 1  ตําบล
ชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน       1,000,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต บานแห หมูท่ี 1 
ตําบลชุมแพ - เทศบาลเมืองชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 526 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 3,156 ตร.ม. และตี
เสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-340 ลําดับท่ี 1,101 (สํานักชาง) 

      

   761.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีตแบบ Pavement in - place 
recycling สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บานหวยโจด 
(ชวงบานหวยโจด) หมูท่ี 3 ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน  

จํานวน     10,000,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตีแบบ Pavement in -  
place recycling สาย ขก ถ 10045 แยกทางหลวงหมายเลข 2039 - บานหวย
โจด (ชวงบานหวยโจด) หมูท่ี 3 ตําบลหวยโจด อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 2,566 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 20,528 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-341 ลําดับท่ี 1,102 (สํานักชาง) 

      

   762.คากอสรางถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานผักหวาน หมูท่ี 2  
ตําบลบานลาน - ตําบลหินต้ัง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน       1,526,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานผักหวาน หมูท่ี 2 
ตําบลบานลาน - ตําบลหินตั้ง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 364 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
2,184 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-341 ลําดับท่ี 1,103 (สํานักชาง) 
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   763.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สาย ขก ถ 10062  
บานทองหลาง - บานโตน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 10,000,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สาย ขก ถ 10062  
บานทองหลาง – บานโตน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ชวงท่ี 1 ยาว 1,500 
เมตร ชวงท่ี 2 ยาว 1,554 เมตร ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร รวมยาว 3,054 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 18,324 ตร.ม. และตเีสน
ผิวจราจรรายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-341 ลําดับท่ี 1,104 (สํานักชาง) 

      

   764.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สาย ขก ถ 10040  
บานบอแก - บานพระบุ อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน    

จํานวน       6,215,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟลตคอนกรีต สาย ขก ถ 10040 
บานบอแก - บานพระบุ อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร ชวงท่ี 
1 กวาง 6 เมตร ยาว 800 เมตร ชวงท่ี 2 กวาง 6 เมตร ยาว 917 เมตร หนา  
0.05 เมตร มีไหลทางขางละ 0.50 เมตร หรือมพ้ืีนท่ีลาดยางไมนอยกวา 11,219 
ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-342 ลําดับท่ี 1,105 (สํานักชาง) 

      

   765.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหนองกระหนวน หมูท่ี 4 
ตําบลโนนสมบูรณ - บานวังหวา หมูท่ี 8 ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานหนองกระหนวน  
หมูท่ี 4 ตําบลโนนสมบูรณ - บานวังหวา หมูท่ี 8 ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-266 ลําดับท่ี 834 (สาํนักชาง) 

      

   766.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหนองเม็ก หมูท่ี 3  
ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานหนองเม็ก หมูท่ี 3 
ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-267 ลําดับท่ี 835 (สํานักชาง) 
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   767.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10036 สายบานแฮด  
- บานโคกกอง อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10036 สาย 
บานแฮด - บานโคกกอง อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง  
6 เมตร ยาว 170 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 1,190 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-267 ลําดับท่ี 836 (สํานักชาง) 

      

   768.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานโนนสมบูรณ หมูท่ี 1  
ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานโนนสมบูรณ หมูท่ี 1  
ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 170 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,190 ตร.ม. และตเีสน
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-267 ลําดับท่ี 837 (สํานักชาง) 

      

   769.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหนองหัวชาง หมูท่ี 8 
ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานหนองหัวชาง หมูท่ี 
8 ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,170 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-267 ลําดับท่ี 838 (สํานักชาง) 

      

   770.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานดอนปอแดง หมูท่ี 5 
ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานดอนปอแดง หมูท่ี 5 
ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,170 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-268 ลําดับท่ี 839 (สํานักชาง) 
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   771.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานทางพาดปอแดง  
หมูท่ี 12 ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานทางพาดปอแดง  
หมูท่ี 12 ตําบลโคกสําราญ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,170 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-268 ลําดับท่ี 840 (สํานักชาง) 

      

   772.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหนองผักตบ หมูท่ี 5 
ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด  
จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานหนองผกัตบ หมูท่ี 5 
ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-268 ลําดับท่ี 841 (สาํนักชาง) 

      

   773.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10038  
สายบานหนองเม็ก - บานโนนทัน อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10038  สาย  
บานหนองเม็ก - บานโนนทัน อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,200 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-268 ลําดับท่ี 842 (สํานักชาง) 

      

   774.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10035  
สายบานโนนสมบูรณ - บานดงเกา อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10035 สายบาน
โนนสมบูรณ - บานดงเกา อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 170 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,190 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-269 ลําดับท่ี 843 (สํานักชาง) 
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   775.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหนองแซง หมูท่ี 1  
ตําบลหนองแซง - บานวังหวา หมูท่ี 8 ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 498,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานหนองแซง หมูท่ี 1 
ตําบลหนองแซง - บานวังหวา หมูท่ี 8 ตําบลบานแฮด อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-269 ลําดับท่ี 844 (สํานักชาง) 

      

   776.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10032  
สายบานหนองผือ - บานหนองหัวชาง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10032 สายบาน
หนองผือ - บานหนองหัวชาง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-269 ลําดับท่ี 845 (สํานักชาง) 

      

   777.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10044 สายแยก 
ทางหลวงหมายเลข 2 - บานเมืองเพีย อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10044 สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 2 - บานเมืองเพีย อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-269 ลําดับท่ี 846 (สํานักชาง) 

      

   778.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10031  
สายบานหนองน้ําใส - บานโคกโก อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10031 สายบาน
หนองนํ้าใส - บานโคกโก อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 150 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-270 ลําดับท่ี 847 (สํานักชาง) 
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   779.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10122  
สายแยก ทล.230 - บานพรสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10122 สายแยก 
ทล.230 - บานพรสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 175 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 1,225 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-270 ลําดับท่ี 848 (สํานักชาง) 

      

   780.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหนองปลาหมอ หมูท่ี 6 
ตําบลหนองปลาหมอ - บานหลุบคา หมูท่ี 7 ตําบลโนนศิลา อําเภอโนศิลา  
จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลต คอนกรตีบานหนองปลาหมอ  
หมูท่ี 6 ตําบลหนองปลาหมอ - บานหลุบคา หมูท่ี 7 ตําบลโนนศลิา อําเภอโนศิลา  
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,176 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม 
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-394 ลําดับท่ี 1,300 (สํานักชาง) 

      

   781.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10068  
สายบานสาวะถี - บานง้ิว อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10068 สาย 
บานสาวะถี - บานง้ิว อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,230 ตร.ม. 
และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-270 ลําดับท่ี 850 (สํานักชาง) 

      

   782.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10061  
สายบานมวง - บานสาวะถ ี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10061 สาย 
บานมวง - บานสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 155 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ลาดยางไมนอยกวา 1,240 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-271 ลําดับท่ี 851 (สํานักชาง) 

      

   783.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10101  
สายบานทอนนอย - บานเนินทอง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10101 สาย 
บานทอนนอย - บานเนินทอง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 1,225 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-271 ลําดับท่ี 852 (สํานักชาง) 
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   784.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10065  
สายมิตรภาพ - บานโนน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10065 สาย
มิตรภาพ - บานโนน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 175 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพ้ืีนท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 1,225 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-271 ลําดับท่ี 853 (สํานักชาง) 

      

   785.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10066 สาย  
บานลาดนาเพียง - บานหนองเซียงซุย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10066 สาย 
บานลาดนาเพียง - บานหนองเซียงซุย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,240 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-271 ลําดับท่ี 854 (สํานักชาง) 

      

   786.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10059 สาย  
บานโนนมวง - บานหนองปอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10059 สาย 
บานโนนมวง - บานหนองปอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,240 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-272 ลําดับท่ี 855 (สํานักชาง) 

      

   787.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10104 สายแยก 
ทางหลวงชนบท ขก 4008 - บานหนองแวง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10104 สาย 
แยกทางหลวงชนบท ขก 4008 - บานหนองแวง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,230 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-272 ลําดับท่ี 856 (สํานักชาง) 

      

   788.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10120 สาย 
แยกทางหลวงชนบท ขก 4019 - บานหินลาด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10120 สายแยก
ทางหลวงชนบท ขก 4019 - บานหินลาด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,240 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-272 ลําดับท่ี 857 (สํานักชาง) 
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   789.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10060  
สายบานโนนเรือง - บานหนองกอย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10060 สาย บาน
โนนเรือง - บานหนองกอย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 155 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,240 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-272 ลําดับท่ี 858 (สํานักชาง) 

      

   790.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานโนนสมบูรณ  
หมูท่ี 10,11 ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2  
อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานโนนสมบูรณ  
หมูท่ี 10,11 ตําบลโนนสมบูรณ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 301 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,505 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-273 ลําดับท่ี 859 (สํานักชาง) 

      

   791.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สถานขีนสงผูโดยสาร 
แหงท่ี 3 – ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 495,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สถานีขนสงผูโดยสาร 
แหงท่ี 3 – ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  
ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 18 เมตร ยาว 55 เมตร ชวงท่ี 2 ขนาดผิวจราจร
กวาง 10.20 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,520 ตร.ม. และตีเสนจราจรพรอมเครื่องหมายบนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-273 ลําดับท่ี 860 (สํานักชาง) 

      

   792.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานโนนแดงใหญ  
หมูท่ี 1 ตําบลโนนแดง - ตําบลเปอยใหญ อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานโนนแดงใหญ 
หมูท่ี 1 ตําบลโนนแดง - ตําบลเปอยใหญ อําเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,176 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-273 ลําดับท่ี 861 (สํานักชาง) 
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   793.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานโคกนอย หมูท่ี 4  
ตําบลพระลับ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานโคกนอย หมูท่ี 4 
ตําบลพระลับ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-274 ลําดับท่ี 862 (สาํนักชาง) 

      

   794.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานผือ หมูท่ี 1 ตําบลพระลับ  
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานผือ หมูท่ี 1 ตําบล
พระลับ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 302 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 1,510 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-274 ลําดับท่ี 863 (สํานักชาง) 

      

   795.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานแกนทอง หมูท่ี 22 
ตําบลบานเปด - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานแกนทอง หมูท่ี 22 
ตําบลบานเปด - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,225 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-274 ลําดับท่ี 864 (สํานักชาง) 

      

   796.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต จากถนนศรีจนัทร  
(ซอยโรงขนมจนี) บานเปด หมูท่ี 18 ตําบลบานเปด - ถนนมะลิวัลย  
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี จากถนนศรจีันทร   
(ซอยโรงขนมจีน) บานเปด หมูท่ี 18 ตําบลบานเปด - ถนนมะลิวัลย อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-274 ลําดับท่ี 865 (สํานักชาง) 
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   797.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานโนนตุน หมูท่ี 7 ตําบล
ดอนหัน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานโนนตุน หมูท่ี 7 
ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 170 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,190 ตร.ม. และตเีสนจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-275 ลําดับท่ี 866 (สํานักชาง) 

      

   798.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหนองหญาแพรก  
หมูท่ี 13 - บานโนนตุน หมูท่ี 7 ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
208 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานหนองหญาแพรก  
หมูท่ี 13 - บานโนนตุน หมูท่ี 7 ตาํบลดอนหัน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 202 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,212 ตร.ม. และตเีสนจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-275 ลําดับท่ี 867 (สํานักชาง) 

      

   799.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานดอนดู หมูท่ี 3,11 ตําบล
บึงเนียม - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานดอนดู หมูท่ี 3,11 
ตําบลบึงเนียม - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-275 ลําดับท่ี 868 (สํานักชาง) 

      

   800.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหนองโขย หมูท่ี 2 ตําบล
ทาพระ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานหนองโขย หมูท่ี 2 
ตําบลทาพระ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,225 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-275 ลําดับท่ี 869 (สํานักชาง) 
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   801.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหนองนิยม หมูท่ี 14 
ตําบลทาพระ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานหนองนิยม หมูท่ี 14 
ตําบลทาพระ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208  อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,225 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-276 ลําดับท่ี 870 (สํานักชาง) 

      

   802.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10034  
สายบานเหลาใหญ - บานหนองขาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10034 สาย 
บานเหลาใหญ - บานหนองขาม อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,225 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-276 ลําดับท่ี 871 (สํานักชาง) 

      

   803.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10037 สาย 
บานขามปอม - บานคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10037 สาย 
บานขามปอม - บานคําแคน อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ 
มีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,225 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-276 ลําดับท่ี 872 (สํานักชาง) 

      

   804.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10039  
สายบานหวายหลึม - บานโคกสูง อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10039 สาย 
บานหวายหลมึ - บานโคกสูง อําเภอมัญจาครีี จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ 
มีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,225 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-276 ลําดับท่ี 873 (สํานักชาง) 
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   805.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10097 สายแยก 
ทางหลวงหมายเลข 3010 - บานโคกสูง อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10097 สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 3010 - บานโคกสูง อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,225 ตร.ม. และตเีสนจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-277 ลําดับท่ี 874 (สํานักชาง) 

      

   806.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหนองแวง หมูท่ี 10 
ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา - อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานหนองแวง หมูท่ี 10 
ตําบลบานหัน อําเภอโนนศลิา - อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,176 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-277 ลําดับท่ี 875 (สํานักชาง) 

      

   807.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานหนองขีเ้ห็น หมูท่ี 6 
ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา - อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานหนองข้ีเห็น   
หมูท่ี 6 ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา - อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,176 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-277 ลําดับท่ี 876 (สํานักชาง) 

      

   808.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานกุดหลง หมูท่ี 14  
ตําบลบานหัน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานกุดหลง หมูท่ี 14  
ตําบลบานหัน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,176 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-277 ลําดับท่ี 877 (สํานักชาง) 

      

   809.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหนองน้ําขุนเหนือ  
หมูท่ี 16 ตําบลบานหัน - ตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานหนองนํ้าขุนเหนือ 
หมูท่ี 16 ตําบลบานหัน - ตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,176 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-278 ลําดับท่ี 878 (สํานักชาง) 
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   810.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานวังยาว หมูท่ี 5  
ตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา - อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานวังยาว หมูท่ี 5 
ตําบลบานหัน อําเภอโนนศลิา - อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,176 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-278 ลําดับท่ี 879 (สํานักชาง) 

      

   811.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหวยเสือเฒา หมูท่ี 11 
ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ - อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 498,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหวยเสือเฒา หมูท่ี 11 
ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ - อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,176 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-278 ลําดับท่ี 880 (สํานักชาง) 

      

   812.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10011  
สายบานหนองบัว - บานคําหัวชาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10011 สายบาน
หนองบัว - บานคําหัวชาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 1,225  ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-278 ลําดับท่ี 881 (สํานักชาง) 

      

   813.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานโนนฆอง หมูท่ี 2 
ตําบลโนนฆอง - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานโนนฆอง หมูท่ี 
2 ตําบลโนนฆอง - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,225 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-279 ลําดับท่ี 882 (สํานักชาง) 

      

   814.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานวังโพน หมูท่ี 6 
ตําบลปามะนาว - ตําบลโนนฆอง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานวังโพน หมูท่ี 6 
ตําบลปามะนาว - ตําบลโนนฆอง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอย
กวา 1,218 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-279 ลําดับท่ี 883 (สํานักชาง) 
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   815.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานหนองคลองนอย  
หมูท่ี 8 ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง - อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานหนองคลอง
นอย หมูท่ี 8 ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง - อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,218 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-279 ลําดับท่ี 884 (สํานักชาง) 

      

   816.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10010 สายบาน 
หวาโงะ - บานดงนอย อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10010 สายบาน
หวาโงะ - บานดงนอย อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 176 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 1,232 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-279 ลําดับท่ี 885 (สํานักชาง) 

      

   817.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานหาดสวรรค  
หมูท่ี 13 ตําบลวังเพ่ิม – ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานหาดสวรรค  
หมูท่ี 13 ตําบลวังเพ่ิม – ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 161 เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,288 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-280 ลําดับท่ี 886 (สํานักชาง) 

      

   818.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานหาดสวรรค  
หมูท่ี 13 ตําบลวังเพ่ิม – ทางหลวงแผนดินหมายเลข 228 อําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานหาดสวรรค  
หมูท่ี 13 ตําบลวังเพ่ิม – ทางหลวงแผนดินหมายเลข 228 อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 161 เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,288 ตร.ม. และตเีสนจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-280 ลําดับท่ี 887 (สํานักชาง) 
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   819.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานโสกหาด หมูท่ี 9 
ตําบลวังเพ่ิม – ทางหลวงแผนดินหมายเลข 228 อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานโสกหาด หมูท่ี 
9 ตําบลวังเพ่ิม – ทางหลวงแผนดนิหมายเลข 228 อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 161 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,288 ตร.ม. และตเีสนจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-280 ลําดับท่ี 888  (สํานักชาง) 

      

   820.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานโสกหาด หมูท่ี 9 
ตําบลวังเพ่ิม –  ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานโสกหาด  
หมูท่ี 9 ตําบลวังเพ่ิม – ตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 161 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,288 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-280 ลําดับท่ี 889 (สํานักชาง) 

      

   821.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานวังทอง หมูท่ี 11 
ตําบลวังเพ่ิม – ทางหลวงแผนดินหมายเลข 228 อําเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานวังทอง หมูท่ี 11 
ตําบลวังเพ่ิม  – ทางหลวงแผนดินหมายเลข 228 อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 161 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,288 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-281 ลําดับท่ี 890 (สํานักชาง) 

      

   822.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานปาแดง หมูท่ี 6  
ตําบลบานไผ อําเภอบานไผ - บานหนองหัวชาง หมูท่ี 8 ตําบลโคกสําราญ 
อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานปาแดง หมูท่ี 6 
ตําบลบานไผ อําเภอบานไผ - บานหนองหัวชาง หมูท่ี 8 ตําบลโคกสําราญ  
อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 150 เมตร 
ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,200 
ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-281 ลําดับท่ี 891 (สํานักชาง) 
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   823.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานเปา หมูท่ี 3 ตําบล 
บานไผ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานเปา หมูท่ี 3 ตําบล
บานไผ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-281 ลําดับท่ี 892 (สํานักชาง) 

      

   824.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานทุม หมูท่ี 1,2 ตําบล
บานทุม - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานทุม หมูท่ี 1,2 
ตําบลบานทุม - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ลาดยางไมนอยกวา 1,250 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-281 ลําดับท่ี 893 (สํานักชาง) 

      

   825.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานพรสวรรค หมูท่ี 13 
(ซอยสุสานเจ็ก) ตําบลบานเปด - ถนนเหลานาดี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานพรสวรรค  
หมูท่ี 13 (ซอยสสุานเจ็ก) ตําบลบานเปด - ถนนเหลานาดี อําเภอเมอืง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 248 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ 
มีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,240 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-282 ลําดับท่ี 894 (สํานักชาง) 

      

   826.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานกอกนอย หมูท่ี 12 - 
บานโคกฟนโปง หมูท่ี 21 ตําบลบานเปด - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานกอกนอย  
หมูท่ี 12 - บานโคกฟนโปง หมูท่ี 21 ตําบลบานเปด - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 
230 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. และตเีสนจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-282 ลําดับท่ี 895 (สํานักชาง) 
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   827.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานหนองขาม  
หมูท่ี 15 ตําบลบานเปด - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานหนองขาม  
หมูท่ี 15 ตําบลบานเปด - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ 
มีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-282 ลําดับท่ี 896 (สํานักชาง) 

      

   828.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานโคกฟนโปง หมูท่ี 
21 (ขางโรงเรียน) ตําบลบานเปด - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230 อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานโคกฟนโปง  
หมูท่ี 21 (ขางโรงเรยีน) ตําบลบานเปด - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 230  
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 300 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. และตเีสนจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-283 ลําดับท่ี 897 (สํานักชาง) 

      

   829.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหวยมวง หมูท่ี 5 ตําบล
หนองแซง อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน - ตําบลเขวาไร อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

จํานวน 498,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานหวยมวง หมูท่ี 5 
ตําบลหนองแซง อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน - ตําบลเขวาไร อําเภอ 
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 298 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,490 ตร.ม. และตเีสนจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-283 ลําดับท่ี 898 (สํานักชาง) 

      

   830.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10030  
สายบานลาน - บานหินลาดนาโน อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10030 สาย 
บานลาน - บานหินลาดนาโน อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-283 ลําดับท่ี 899 (สํานักชาง) 
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   831.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10042  
สายบานดอนหมากพริก - บานลาน อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10042 สาย 
บานดอนหมากพริก - บานลาน อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 150 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ 
มีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-283 ลําดับท่ี 900 (สํานักชาง) 

      

   832.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต  บานเหลาโนนคูณ หมูท่ี 2 
ตําบลโนนศิลา  - ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานเหลาโนนคูณ  
หมูท่ี 2 ตําบลโนนศลิา - ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ลาดยางไมนอยกวา 1,176 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-393 ลําดับท่ี 1,295 (สํานักชาง) 

      

   833.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10112 สาย 
บานหนองหญาขาวนก - บานหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10112 สาย 
บานหนองหญาขาวนก บานหนองแวง อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,218 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-284 ลําดับท่ี 902 (สํานักชาง) 

      

   834.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10004  
สาย บานหนองเสาเลา - บานหวยแสง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10004 สาย  
บานหนองเสาเลา - บานหวยแสง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,290 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-284 ลําดับท่ี 903 (สํานักชาง) 

      

   835.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10005 สายแยก  
ทางหลวงหมายเลข 201 - บานโนนลาน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10005 สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 201 - บานโนนลาน อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,290 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-284 ลําดับท่ี 904 (สํานักชาง) 
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   836.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10096 สายแยก 
ทางหลวงหมายเลข 12 - บานโสกกอง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10096 สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 12 - บานโสกกอง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอย
กวา 1,290 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-285 ลําดับท่ี 905 (สํานักชาง) 

      

   837.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10079 สายแยก 
ทางหลวงชนบท ขก 2071 - บานนาเพียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10079 สายแยก
ทางหลวงชนบท ขก 2071 - บานนาเพียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,290 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-393 ลําดับท่ี 1,296 (สํานักชาง) 

      

   838.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานดอนแดง หมูท่ี 2 ตําบล
ดอนหัน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานดอนแดง หมูท่ี 2 
ตําบลดอนหัน - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 244 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,220 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-285 ลําดับท่ี 907 (สํานักชาง) 

      

   839.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหลุบคา หมูท่ี 7  
ตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา - บานมาบตากลา หมูท่ี 5 ตําบลปอแดง 
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานหลบุคา หมูท่ี 7 
ตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศลิา - บานมาบตากลา หมูท่ี 5 ตําบลปอแดง อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 196 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,176 ตร.ม. และตเีสนจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-393 ลําดับท่ี 1,297 (สํานักชาง) 
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   840.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหนองหญาขาวนก  
หมูท่ี 3,6 ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน - อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานหนองหญาขาวนก 
หมูท่ี 3,6 ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน - อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,218 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-286 ลําดับท่ี 909 (สํานักชาง) 

      

   841.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10052 บานคําบอน - 
บานทุงโปรง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10052  
บานคําบอน - บานทุงโปรง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,188 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-286 ลําดับท่ี 910 (สํานักชาง) 

      

   842.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายแยกทางหลวง 2109 - 
บานบอ หมูท่ี 4 ตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายแยกทางหลวง 2109 
- บานบอ หมูท่ี 4 ตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอย
กวา 1,188 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-286 ลําดับท่ี 911 (สํานักชาง) 

      

   843.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานกุดกระหนวน  
หมูท่ี 3 - บานสัมพันธ หมูท่ี 7 ตําบลนาคํา - ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานกุดกระหนวน 
หมูท่ี 3 - บานสัมพันธ หมูท่ี 7 ตําบลนาคํา - ตําบลโคกสูง อําเภออุบลรัตน 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,188 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-286 ลําดับท่ี 912 (สํานักชาง) 
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   844.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานเตา หมูท่ี 9  
ตําบลบานหวา - ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานเตา หมูท่ี 9  
ตําบลบานหวา – ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 248 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,240 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-287 ลําดับท่ี 913 (สํานักชาง) 

      

   845.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานสวนมอญ หมูท่ี 3 –  
บานวังหิน หมูท่ี 5 ตําบลทาพระ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208  
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานสวนมอญ หมูท่ี 3 - 
บานวังหิน หมูท่ี 5 ตําบลทาพระ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 208 อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,225 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-287 ลําดับท่ี 914 (สํานักชาง) 

      

   846.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานปาแดง หมูท่ี 6  
ตําบลบานไผ อําเภอบานไผ - อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานปาแดง หมูท่ี 6 
ตําบลบานไผ อําเภอบานไผ - อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,140 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-287 ลําดับท่ี 915 (สํานักชาง) 

      

   847.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานธาตุ หมูท่ี 5  
ตําบลบานไผ อําเภอบานไผ - อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานธาตุ หมูท่ี 5 ตําบล
บานไผ อําเภอบานไผ - อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง  
6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,140 
ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-287 ลําดับท่ี 916 (สํานักชาง) 
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   848.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10067 สาย  
แยก ทล.2 – ทางเขาศูนยปฏิบัติธรรมเวฬุวัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10067 สาย  
แยก ทล.2 – ทางเขาศูนยปฏิบัติธรรมเวฬุวัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 155 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,240 ตร.ม. และตเีสนจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-288 ลําดับท่ี 917 (สํานักชาง) 

      

   849.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานโคกสําราญ หมูท่ี 
14 - บานดอนปอแดง หมูท่ี 16 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด - อําเภอ
บานไผ จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานโคกสําราญ  
หมูท่ี 14 - บานดอนปอแดง หมูท่ี 16 ตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด –  
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 170 เมตร  
ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,190 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-288 ลําดับท่ี 918 (สํานักชาง) 

      

   850.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานโนนสวรรค หมูท่ี 7 
ตําบลบานแฮด - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานโนนสวรรค  
หมูท่ี 7 ตําบลบานแฮด - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 170 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,190 ตร.ม. และตเีสน
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-288 ลําดับท่ี 919 (สํานักชาง) 

      

   851.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท  
ขก 4063 - บานหนองเรือ หมูท่ี 2,10 ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 498,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท 
ขก 4063 - บานหนองเรือ หมูท่ี 2,10 ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,550 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-288 ลําดับท่ี 920 (สํานักชาง) 
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   852.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายบานโคกกลาง หมูท่ี 7 
ตําบลจระเข อําเภอหนองเรือ - บานโสกมวง หมูท่ี 3 ตําบลหนองบัว อําเภอ
บานฝาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 498,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายบานโคกกลาง  
หมูท่ี 7 ตําบลจระเข อําเภอหนองเรือ - บานโสกมวง หมูท่ี 3 ตําบลหนองบัว 
อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 205 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,230 ตร.ม.และตเีสนจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-289 ลําดับท่ี 921 (สํานักชาง) 

      

   853.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2038 ชวงบานภูมูลเบา หมูท่ี 4 - บานหนองเขื่อนชาง หมูท่ี 6,17 
ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ เชื่อมเขตตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 498,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี สายแยกทางหลวง
แผนดินหมายเลข 2038 ชวงบานภูมูลเบา หมูท่ี 4 - บานหนองเข่ือนชาง  
หมูท่ี 6,17 ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ เช่ือมเขตตําบลกุดขอนแกน  
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 205 เมตร  
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,230 ตร.ม. และตเีสนจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-289 ลําดับท่ี 922 (สํานักชาง) 

      

   854.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10048  
สายบานคอกคี - บานกุดทิง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10048  
สายบานคอกคี - บานกุดทิง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจร 
กวาง 6 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,164 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-289 ลําดับท่ี 923 (สํานักชาง) 

      

   855.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10119 สายแยก 
ทางหลวงชนบท ขก.2079 - บานกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10119 สาย 
แยกทางหลวงชนบท ขก.2079 - บานกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง จังหวัด 
ขอนแกน    ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 176 เมตร ไหลทางขางละ  
0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,232 ตร.ม.  
และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-290 ลําดับท่ี 925 (สํานักชาง) 
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   856.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10012 สาย 
บานดอนโมง - บานโนนฆอง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10012 สาย 
บานดอนโมง - บานโนนฆอง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 176 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ 
มีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,232 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-290 ลําดับท่ี 926 (สํานักชาง) 

      

   857.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10009 สาย 
บานหนองแก - บานนาชุมแสง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10009 สาย 
บานหนองแก - บานนาชุมแสง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 176 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,232 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-290 ลําดับท่ี 927 (สํานักชาง) 

      

   858.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานโสกตลิ่ง หมูท่ี 4 ตําบล
ในเมือง - ถนนแจงสนิท ตําบลหินต้ัง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานโสกตลิ่ง หมูท่ี 4 
ตําบลในเมือง - ถนนแจงสนิท ตําบลหินตั้ง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 297 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ลาดยางไมนอยกวา 1,485 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตาม 
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-291 ลําดับท่ี 928 (สํานักชาง) 

      

   859.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานนาโพธิ์ หมูท่ี 5  
ตําบลในเมือง - บานหนองหญาปลอง หมูท่ี 4 ตําบลภูเหล็ก อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานนาโพธ์ิ หมูท่ี 5  
ตําบลในเมือง-บานหนองหญาปลอง หมูท่ี 4 ตําบลภูเหล็ก อําเภอบานไผ  
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 297 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,485 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-291 ลําดับท่ี 929 (สํานักชาง) 
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   860.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหนองแวงไรใหม  
หมูท่ี 9 ตําบลในเมือง - ถนนเจนจบทิศ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานหนองแวงไรใหม  
หมูท่ี 9 ตําบลในเมือง - ถนนเจนจบทิศ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพ้ืีนท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 1,485 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-291 ลําดับท่ี 930 (สํานักชาง) 

      

   861.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานเกานอย หมูท่ี 7  
ตําบลในเมือง - ถนนเลี่ยงเมือง เขตเทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานเกานอย หมูท่ี 7 
ตําบลในเมือง - ถนนเลี่ยงเมือง เขตเทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ 
มีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,480 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-291 ลําดับท่ี 931 (สํานักชาง) 

      

   862.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานโสกจาน หมูท่ี 3  
ตําบลในเมือง - ถนนแจงสนิท ตําบลหนองน้ําใส อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน   

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานโสกจาน หมูท่ี 3 
ตําบลในเมือง - ถนนแจงสนิท ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,480 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-292 ลําดับท่ี 932 (สํานักชาง) 

      

   863.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานหนองทุม หมูท่ี 3  
ตําบลบานหวา อําเภอเมือง - อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานหนองทุม หมูท่ี 3 
ตําบลบานหวา อําเภอเมือง - อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,230 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-292 ลําดับท่ี 933 (สํานักชาง) 
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   864.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10113 สายบานหวา - 
บานเตา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10113 สาย 
บานหวา - บานเตา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 172 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพ้ืีนท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 1,204 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-292 ลําดับท่ี 934 (สํานักชาง) 

      

   865.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต ขก ถ 10063 สาย 
บานแดงนอย - บานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี ขก ถ 10063 สาย 
บานแดงนอย - บานคอ อําเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 172 เมตร ไหลทางขางละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 1,204 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-292 ลําดับท่ี 935 (สํานักชาง) 

      

   866.คาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรีต บานเกานอย หมูท่ี 7  
ตําบลในเมือง - บานหนองน้ําใส หมูท่ี 1 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 499,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลตคอนกรตี บานเกานอย หมูท่ี 7 
ตําบลในเมือง - บานหนองนํ้าใส หมูท่ี 1 ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 297 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ 
มีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,485 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตาม 
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-293 ลําดับท่ี 936 (สาํนักชาง) 

      

   867.คาปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบานหนองนาดี หมูท่ี 3  
ตําบลหนองแวงนางเบา - เขตบานหนองมวงใหญ หมูท่ี 3 ตําบลเกาง้ิว  
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         500,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบานหนองนาด ีหมูท่ี 3 ตําบล
หนองแวงนางเบา - เขตบานหนองมวงใหญ หมูท่ี 3 ตําบลเกาง้ิว อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุก
เสรมิผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมเกลี่ยบดเรยีบ หรือมีปรมิาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 519 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-384 ลําดับท่ี 1,272 (สํานักชาง) 
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   868.คาปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบานหนองสิม หมูท่ี 11  
ตําบลโจดหนองแก - เขตตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         500,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบานหนองสิม หมูท่ี 11 ตําบล  
โจดหนองแก - เขตตําบลโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร 
กวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร พรอมเกลี่ยบดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 519 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-385 ลําดับท่ี 1,273 (สํานักชาง) 

      

   869.คาปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบานหนองแกคํา หมูท่ี 14 ตําบลโจด
หนองแก อําเภอพล - เขตอําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         500,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบานหนองแกคํา หมูท่ี 14 ตําบล
โจดหนองแก อําเภอพล - เขตอําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจร
กวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร พรอมเกลี่ยบดเรียบ หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 519 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-385 ลําดับท่ี 1,274 (สํานักชาง) 

      

   870.คาปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบานโจดหนองแก หมูท่ี 1 ตําบลโจด
หนองแก – เขตบานหวยคอ หมูท่ี 2 ตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         500,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบานโจดหนองแก หมูท่ี 1 ตําบล
โจดหนองแก – เขตบานหวยคอ หมูท่ี 2 ตําบลหนองแวงนางเบา อําเภอพล 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุก
เสรมิผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมเกลี่ยบดเรยีบ หรือมีปรมิาตรหินคลุก
ไมนอยกวา 519 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-385 ลําดับท่ี 1,275 (สํานักชาง) 

      

   871.คาปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 1075  
บานหนองแวงนางเบา หมูท่ี 1 - บานหนองตานา หมูท่ี 4 ตําบลหนองแวง
นางเบา อําเภอพล จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         500,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากทางหลวงชนบทหมายเลข 1075 
บานหนองแวงนางเบา หมูท่ี 1 - บานหนองตานา หมูท่ี 4 ตําบลหนองแวงนาง
เบา อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร 
โดยลงหินคลุกเสรมิผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมเกลีย่บดเรยีบ หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 519 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-386 ลําดับท่ี 1,276 (สํานักชาง) 
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   872.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาเสถียร หมูท่ี 8 ตําบลขามปอม  
อําเภอเปอยนอย - ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาเสถียร หมูท่ี 8 ตําบลขามปอม 
อําเภอเปอยนอย - ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 4 เมตร ยาว 2,625 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรงัไมนอยกวา 
1,693 ลบ.ม.(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-386 ลําดับท่ี 1,277 (สํานักชาง) 

      

   873.คาปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบานหนองไผ หมูท่ี 2 ตําบลลอมคอม 
เชื่อมเขตตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         500,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบานหนองไผ หมูท่ี 2 ตําบล    
ลอมคอม เช่ือมเขตตําบลหนองมะเขือ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 4 เมตร ยาว 1,236 เมตร โดยลงหินคลุกเสรมิผิวจราจรหนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร  พรอมเกลี่ยบดเรียบ หรือมีปรมิาตรหินคลุกไมนอยกวา 519 ลบ.ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-386 ลําดับท่ี 1,278 (สํานักชาง) 

      

   874.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานวังผือ หมูท่ี 4,9 ตําบลขามปอม –  
ตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย จงัหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานวังผือ หมูท่ี 4,9 ตําบลขามปอม - 
ตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร 
ยาว 2,130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-387 ลําดับท่ี 1,279 (สํานักชาง) 

      

   875.คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองบัวนอย หมูท่ี 4 ตําบลสระแกว - 
ตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 

จํานวน         499,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานหนองบัวนอย หมูท่ี 4  ตําบล
สระแกว - ตําบลวังมวง อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน (ชวงท่ี 1) ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชวงท่ี 2) ขนาดผิว
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 2,130 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไมนอยกวา 1,693 ลบ.ม. (บดอัดแนน) 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-387 ลําดับท่ี 1,280 (สํานักชาง) 
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   876.คาปรับปรุงถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหวยแร หมูท่ี 3 ตําบลวังมวง 
อําเภอเปอยนอย - ตําบลวังหิน อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         481,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหวยแร หมูท่ี 3 ตําบลวังมวง 
อําเภอเปอยนอย - ตําบลวังหิน อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 860 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปรมิาตรดนิถม 
ไมนอยกวา 4,265 ลบ.ม. (บดอัดแนน) พรอมวางทอระบายนํ้า คสล. ปากลิ้นราง  
ช้ัน 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 เมตร 1 แถว จํานวน 8 ทอน รายละเอียดตาม 
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-388 ลําดับท่ี 1,281 (สํานักชาง) 

      

   877.คาปรับปรุงถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานวังมวง หมูท่ี 2 ตําบลวังมวง  
- ตําบลขามปอม อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         466,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานวังมวง หมูท่ี 2 ตําบล 
วังมวง - ตําบลขามปอม อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 5 เมตร 
ยาว 860 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,265 ลบ.ม. 
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-388 ลําดับท่ี 1,282 (สํานักชาง) 

      

   878.คาปรับปรุงถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองโก หมูท่ี 6  
ตําบลขามปอม อําเภอเปอยนอย - ตําบลบานลาน อําเภอบานไผ  
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองโก หมูท่ี 6 ตําบล
ขามปอม อําเภอเปอยนอย - ตําบลบานลาน อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,142 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม
ไมนอยกวา 4,836 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-388 ลําดับท่ี 1,283 (สํานักชาง) 

      

   879.คาปรับปรุงถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองไผลอม หมูท่ี 1  
ตําบลหนองไผลอม - ถนนสายหนองสองหอง - โนนสะอาด อําเภอหนองสองหอง 
 จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองไผลอม หมูท่ี 1  
ตําบลหนองไผลอม - ถนนสายหนองสองหอง - โนนสะอาด อําเภอหนองสองหอง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,142 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 4,836 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-389 ลําดับท่ี 1,284 (สํานักชาง) 
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   880.คาปรับปรุงถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองไผพัฒนา หมูท่ี 9  
ตําบลหนองไผลอม - ตําบลตะกั่วปา อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน         499,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนดินสูแหลงเกษตร สายบานหนองไผพัฒนา หมูท่ี 9 
ตําบลหนองไผลอม - ตําบลตะก่ัวปา อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,142 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม 
ไมนอยกวา 4,836 ลบ.ม. (บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-389 ลําดับท่ี 1,285 (สํานักชาง) 

      

   881.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานพระบาทโนนคูณ หมูท่ี 8 
ตําบลทุงชมพู - บานโคกสหกรณ หมูท่ี 3 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 205,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานพระบาทโนนคูณ  
หมูท่ี 8 ตําบลทุงชมพู - บานโคกสหกรณ หมูท่ี 3 ตําบลหนองกุงธนสาร อําเภอ 
ภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 82 เมตร มีไหลทาง
ขางละ 1 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 656 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-342 ลําดับท่ี 1,106 (สํานักชาง) 

      

   882.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดินดํา หมูท่ี 1,7  
เชื่อมวัดปาพุทธนิมิตรรังษี ตําบลดินดํา - ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 498,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดินดํา หมูท่ี 1,7  
เช่ือมวัดปาพุทธนิมิตรรังษี ตําบลดนิดํา - ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 880 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-342 ลําดับท่ี 1,107 (สํานักชาง) 

      

   883.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนสวรรค หมูท่ี 6  
ตําบลดินดํา - บานเรือ หมูท่ี 2 ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนสวรรค หมูท่ี 6 
ตําบลดินดํา - บานเรือ หมูท่ี 2 ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-343 ลําดับท่ี 1,108 (สํานักชาง) 
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   884.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานกุดดุก หมูท่ี 4 เชื่อม 
บานวังชัย หมูท่ี 5 ตําบลดินดํา - ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานกุดดุก หมูท่ี 4 เช่ือม
บานวังชัย หมูท่ี 5 ตําบลดินดํา - ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม 
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-343 ลําดับท่ี 1,109 (สํานักชาง) 

      

   885.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานกุดดุก หมูท่ี 3,4  
ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง - ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานกุดดุก หมูท่ี 3,4  
ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง - ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,026 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายช่ือโครงการ และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-343 ลําดับท่ี 1,110 (สํานักชาง) 

      

   886.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานดินดํา หมูท่ี 1  
ตําบลดินดํา - บานเรือ หมูท่ี 1 ตําบลบานเรือ (สายสางกกเด่ือ)  
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานดินดํา หมูท่ี 1  
ตําบลดินดํา - บานเรือ หมูท่ี 1 ตําบลบานเรือ (สายสางกกเดื่อ) อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ลาดยางไมนอยกวา 1,026 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายช่ือโครงการ และตีเสน 
ผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-343 ลําดับท่ี 1,111 (สํานักชาง) 

      

   887.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองทุม หมูท่ี 2 ตําบลดินดํา 
 - บานโคกสงา หมูท่ี 4 ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองทุม หมูท่ี 2  
ตําบลดินดํา - บานโคกสงา หมูท่ี 4 ตําบลบานเรือ อําเภอภเูวียง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,026 ตร.ม. พรอมตดิตั้งปายช่ือโครงการ และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-344 ลําดับท่ี 1,112 (สํานักชาง) 
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   888.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานวังชัย หมูท่ี 5 ตําบลดินดํา 
อําเภอภูเวียง - บานคึมชาติ หมูท่ี 8 ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัด
ขอนแกน 

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานวังชัย หมูท่ี 5 ตําบลดินดํา 
อําเภอภูเวียง - บานคึมชาติ หมูท่ี 8 ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,026 ตร.ม. พรอมตดิตั้งปายช่ือโครงการ และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-344 ลําดับท่ี 1,113 (สํานักชาง) 

      

   889.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองทุม หมูท่ี 2,  
บานกุดดุก หมูท่ี 3,4 ตําบลดินดํา - ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองทุม หมูท่ี 2,  
บานกุดดุก หมูท่ี 3,4 ตําบลดินดํา - ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,554 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-344 ลําดับท่ี 1,114 (สํานักชาง) 

      

   890.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนสวรรค หมูท่ี 6  
ตําบลดินดํา - บานเรือ หมูท่ี 2 ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานโนนสวรรค หมูท่ี 6 
ตําบลดินดํา - บานเรือ หมูท่ี 2 ตําบลบานเรือ อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,554 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-344 ลําดับท่ี 1,115 (สํานักชาง) 

      

   891.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานดินดํา หมูท่ี 7,  
บานกุดดุก หมูท่ี 3, 4 ตําบลดินดํา - ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานดินดํา หมูท่ี 7,  
บานกุดดุก หมูท่ี 3, 4 ตําบลดินดํา - ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-345 ลําดับท่ี 1,116 (สํานักชาง) 
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   892.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานวังชัย หมูท่ี 5 ตําบลดินดํา 
อําเภอภูเวียง - ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานวังชัย หมูท่ี 5  
ตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง - ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,554 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-345 ลําดับท่ี 1,117 (สํานักชาง) 

      

   893.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานดินดํา หมูท่ี 7 ตําบลดินดํา - 
ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานดินดํา หมูท่ี 7  
ตําบลดินดํา - ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และ
ตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-345 ลําดับท่ี 1,118 (สํานักชาง) 

      

   894.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานกุดดุก หมูท่ี 3 ตําบลดินดํา 
- ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานกุดดุก หมูท่ี 3  
ตําบลดินดํา - ตําบลขนวน อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 
860 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-345 ลําดับท่ี 1,119 (สํานักชาง) 

      

   895.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดินดํา หมูท่ี 1,7 เชื่อม 
วัดปาพุทธนิมิต ตําบลดินดํา - ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 457,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดินดํา หมูท่ี 1,7  
เช่ือมวัดปาพุทธนิมิต ตําบลดินดํา - ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 795 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-346 ลําดับท่ี 1,120 (สํานักชาง) 

      

   896.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานคอ หมูท่ี 1 ตําบลกุดขอนแกน 
 - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานคอ หมูท่ี 1 ตําบล 
กุดขอนแกน - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว 
จราจรกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต 
ไมนอยกวา 860 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม 
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-346 ลําดับท่ี 1,121 (สํานักชาง) 
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   897.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานไครนุน หมูท่ี 3  
ตําบลกดุขอนแกน - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานไครนุน หมูท่ี 3  
ตําบลกุดขอนแกน - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต 
ไมนอยกวา 860 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-346 ลําดับท่ี 1,122 (สํานักชาง) 

      

   898.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนสําราญ หมูท่ี 8  
ตําบลกุดขอนแกน - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโนนสําราญ หมูท่ี 8 
ตําบลกุดขอนแกน - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต 
ไมนอยกวา 860 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-346 ลําดับท่ี 1,123 (สํานักชาง) 

      

   899.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานเลิงแสง หมูท่ี 9  
ตําบลกุดขอนแกน - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานเลิงแสง หมูท่ี 9  
ตําบลกุดขอนแกน - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต 
ไมนอยกวา 860 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-347 ลําดับท่ี 1,124 (สํานักชาง) 

      

   900.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานแกนพัฒนา หมูท่ี 13  
ตําบลกุดขอนแกน - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานแกนพัฒนา หมูท่ี 13 
ตําบลกุดขอนแกน - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต 
ไมนอยกวา 860 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-347 ลําดับท่ี 1,125 (สํานักชาง) 

      

   901.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโพนพัฒนา หมูท่ี 14  
ตําบลกุดขอนแกน - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโพนพัฒนา หมูท่ี 14 
ตําบลกุดขอนแกน - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต 
ไมนอยกวา 860 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-347 ลําดับท่ี 1,126 (สํานักชาง) 
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   902.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สามแยกบานกุดขอนแกน หมูท่ี 6, 
บานดอนหัน หมูท่ี 11 ตําบลกุดขอนแกน - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สามแยกบานกุดขอนแกน  
หมูท่ี 6, บานดอนหัน หมูท่ี 11 ตําบลกุดขอนแกน - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอ 
ภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือม ี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตาม 
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-347 ลําดับท่ี 1,127 (สํานักชาง) 

      

   903.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สามแยกทางหลวงชนบท  
หมายเลข 4021 บานกุดขอนแกน หมูท่ี 6, บานเลิงแสง หมูท่ี 9  
ตําบลกุดขอนแกน - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สามแยกทางหลวงชนบท 
หมายเลข 4021 บานกุดขอนแกน หมูท่ี 6, บานเลิงแสง หมูท่ี 9 ตําบล 
กุดขอนแกน - ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา  
1,554 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-348 ลําดับท่ี 1,128 (สํานักชาง) 

      

   904.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สามแยกบานดอนหัน หมูท่ี 11 
ตําบลกุดขอนแกน - สะพานเสรีราษฎร ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 498,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สามแยกบานดอนหัน หมูท่ี 11 
ตําบลกุดขอนแกน - สะพานเสรีราษฎร ตําบลหนองกุงเซิน อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-348 ลําดับท่ี 1,129 (สํานักชาง) 

      

   905.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานกุดขอนแกน หมูท่ี 6 
ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง - ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานกุดขอนแกน หมูท่ี 6 
ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง - ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-348 ลําดับท่ี 1,130 (สํานักชาง) 
 
 
 
 

      



                      ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

419 

   906.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบท  
หมายเลข 4021 บานกุดขอนแกน หมูท่ี 6 ตําบลกุดขอนแกน  
อําเภอภูเวียง – ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบท  
หมายเลข 4021 บานกุดขอนแกน หมูท่ี 6 ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง - 
ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-349 ลําดับท่ี 1,131 (สํานักชาง) 

      

   907.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบท  
หมายเลข 4021 สามแยกบานโพนพัฒนา หมูท่ี 14 ตําบลกุดขอนแกน  
อําเภอภูเวียง - ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 498,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงชนบท  
หมายเลข 4021 สามแยกบานโพนพัฒนา หมูท่ี 14 ตําบลกุดขอนแกน อําเภอ 
ภูเวียง - ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง  
6 เมตร ยาว 197 เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,576 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-349 ลําดับท่ี 1,132 (สํานักชาง) 

      

   908.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหัวนาหมอ หมูท่ี 5  
ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง - ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ  
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 498,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหัวนาหมอ หมูท่ี 5 
ตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง - ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 197 เมตร มไีหลทางขางละ  
1 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,576 ตร.ม. และตเีสนจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-349 ลําดับท่ี 1,133 (สํานักชาง) 

      

   909.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหัวฝาย หมูท่ี 5 –  
บานหนองยางแลน หมูท่ี 3 ตําบลนาชมุแสง – ตําบลสงเปอย  
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหัวฝาย หมูท่ี 5 –  
บานหนองยางแลน หมูท่ี 3 ตําบลนาชุมแสง - ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตาม 
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-350 ลําดับท่ี 1,134 (สํานักชาง) 
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   910.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนาชุมแสง หมูท่ี 1,  
บานหัวฝาย หมูท่ี 5 ตําบลนาชมุแสง - ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานนาชุมแสง หมูท่ี 1, 
บานหัวฝาย หมูท่ี 5 ตําบลนาชุมแสง - ตําบลสงเปอย อําเภอภเูวียง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-350 ลําดับท่ี 1,135 (สํานักชาง) 

      

   911.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวงภูเวียงหนองแก  
บานหัวฝาย หมูท่ี 12 ตําบลนาชมุแสง อําเภอภูเวียง - ตําบลหนองเสาเลา 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล จากทางหลวงภูเวียงหนองแก 
บานหัวฝาย หมูท่ี 12 ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง - ตําบลหนองเสาเลา  
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 171 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,026 ตร.ม.พรอมตดิตั้งปายโครงการ และ 
ตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-350 ลําดับท่ี 1,136 (สํานักชาง) 

      

   912.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง 2038 ภูเวียงเวียงเกา 
ตําบลภูเวียง - บานหวยทราย หมูท่ี 5 (ชวงทายทรายรีสอรท) ตําบลสงเปอย 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง 2038 ภูเวียงเวียงเกา 
ตําบลภูเวียง - บานหวยทราย หมูท่ี 5 (ชวงทายทรายรีสอรท) ตําบลสงเปอย 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. และตดิตั้งปาย 
ช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-351 ลําดับท่ี 1,137 (สํานักชาง) 

      

   913.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานภูเวียง หมูท่ี 4 ตําบลภูเวียง 
- บานหวยทราย หมูท่ี 5 ตําบลสงเปอย อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 494,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานภูเวียง หมูท่ี 4 ตําบล 
ภูเวียง - บานหวยทราย หมูท่ี 5 ตําบลสงเปอย อําเภอภเูวียง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 872 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม 
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-351 ลําดับท่ี 1,138 (สํานักชาง) 
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   914.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงหมายเลข 2133  
ภูเวียงศรีบุญเรือง - บานโคกพัฒนา หมูท่ี 2 ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ทางหลวงหมายเลข 2133  
ภูเวียงศรีบุญเรือง - บานโคกพัฒนา หมูท่ี 2 ตําบลภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 1,554 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-351 ลําดับท่ี 1,139 (สํานักชาง) 

      

   915.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก.ถ.10019 สายบานโคกสหกรณ  
บานหวยชัน หมูท่ี 3 ตําบลนาหวา - ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ขก.ถ.10019 สายบานโคก
สหกรณ  บานหวยชัน หมูท่ี 3 ตําบลนาหวา ตําบลทุงชมพู อําเภอภเูวียง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 1,554 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-351 ลําดับท่ี 1,140 (สํานักชาง) 

      

   916.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง ขก.4021  
สายบานโสกหาง หมูท่ี 9 ตําบลนาหวา - ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง ขก.4021 
สายบานโสกหาง หมูท่ี 9 ตําบลนาหวา - ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัด 
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 1,554 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-352 ลําดับท่ี 1,141 (สํานักชาง) 

      

   917.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน ขก.ถ.10013      
โสกหางทุงชมพู - สายบานโนนกระเดา หมูท่ี 7 ตําบลนาหวา – ตําบล 
ทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน ขก.ถ.10013  
โสกหางทุงชมพู - สายบานโนนกระเดา หมูท่ี 7 ตําบลนาหวา - ตําบลทุงชมพู 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-352 ลําดับท่ี 1,142 (สํานักชาง) 
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   918.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน ขก.ถ.10019  
บานโคกสหกรณนาหวา - สายบานนาหวา หมูท่ี 1 ตําบลนาหวา –  
ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน ขก.ถ.10019  
บานโคกสหกรณนาหวา - สายบานนาหวา หมูท่ี 1 ตําบลนาหวา - ตําบลทุงชมพู 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-352 ลําดับท่ี 1,143 (สํานักชาง) 

      

   919.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน ขก.ถ.10019  
บานโคกสหกรณนาหวา - สายบานโนนสะอาด หมูท่ี 5 ตําบลนาหวา –  
ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากถนน ขก.ถ.10019  
บานโคกสหกรณนาหวา - สายบานโนนสะอาด หมูท่ี 5 ตําบลนาหวา – ตําบล 
ทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-353 ลําดับท่ี 1,144 (สํานักชาง) 

      

   920.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง ขก.4021  
บานโนนสวาง หมูท่ี 10 ตําบลนาหวา - ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง ขก.4021 
บานโนนสวาง หมูท่ี 10 ตําบลนาหวา - ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-353 ลําดับท่ี 1,145 (สํานักชาง) 

      

   921.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง ขก.4021  
บานโนนอุดม หมูท่ี 6 ตําบลนาหวา - ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายจากทางหลวง ขก.4021 
บานโนนอุดม หมูท่ี 6 ตําบลนาหวา - ตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง จงัหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-353 ลําดับท่ี 1,146 (สํานักชาง) 
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   922.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10013  
สายบานโสกหาง - ทุงชมพู - บานทุงชมพู หมูท่ี 1 ตําบลทุงชมพู  
- ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10013  
สายบานโสกหาง - ทุงชมพู - บานทุงชมพู หมูท่ี 1 ตําบลทุงชมพู – ตําบล 
นาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว  
259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-354 ลําดับท่ี 1,147 (สํานักชาง) 

      

   923.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10013  
สายบานโสกหาง - ทุงชมพู ทางเขาบานหวยขี้หนู หมูท่ี 2 ตําบลทุงชมพู - 
ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10013  
สายบานโสกหาง - ทุงชมพู ทางเขาบานหวยข้ีหนู หมูท่ี 2 ตําบลทุงชมพู – ตําบล 
นาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-354 ลําดับท่ี 1,148 (สํานักชาง) 

      

   924.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026  
สายบานโคกสกรณ - ทุงชมพู บานหวยขี้หนู หมูท่ี 2 ตําบลทุงชมพู –  
ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026 สาย 
บานโคกสกรณ - ทุงชมพู บานหวยข้ีหนู หมูท่ี 2 ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-354 ลําดับท่ี 1,149 (สํานักชาง) 

      

   925.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026  
สายบานโคกสกรณ - ทุงชมพู บานดอนเพ่ิม หมูท่ี 7 ตําบลทุงชมพู –  
ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026 
 สายบานโคกสกรณ - ทุงชมพู บานดอนเพ่ิม หมูท่ี 7 ตําบลทุงชมพู - ตําบลนา
หวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-355 ลําดับท่ี 1,150 (สํานักชาง) 
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   926.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026  
สายบานโคกสกรณ - ทุงชมพู บานดอนดู หมูท่ี 3 ตําบลทุงชมพู –  
ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026 สาย 
บานโคกสกรณ - ทุงชมพู บานดอนดู หมูท่ี 3 ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-355 ลําดับท่ี 1,151 (สํานักชาง) 

      

   927.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026  
สายบานโคกสกรณ - ทุงชมพู บานโคกสงเปอย หมูท่ี 4 ตําบลทุงชมพู –  
ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026 สาย 
บานโคกสกรณ - ทุงชมพู บานโคกสงเปอย หมูท่ี 4 ตําบลทุงชมพู – ตําบล 
นาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-355 ลําดับท่ี 1,152 (สํานักชาง) 

      

   928.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026  
สายบานโคกสกรณ - ทุงชมพู บานกุดแคน หมูท่ี 5 ตําบลทุงชมพู –  
ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026 สาย 
บานโคกสกรณ - ทุงชมพู บานกุดแคน หมูท่ี 5 ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-356 ลําดับท่ี 1,153 (สํานักชาง) 

      

   929.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026  
สายบานโคกสกรณ - ทุงชมพู บานหนองพวง หมูท่ี 6 ตําบลทุงชมพู –  
ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10026 สาย 
บานโคกสกรณ - ทุงชมพู บานหนองพวง หมูท่ี 6 ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-356 ลําดับท่ี 1,154 (สํานักชาง) 
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   930.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10025  
สายบานทุงชมพูกุดแคน บานโคกสงเปอย หมูท่ี 4 ตําบลทุงชมพู –  
ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10025 สาย 
บานทุงชมพูกุดแคน บานโคกสงเปอย หมูท่ี 4 ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-356 ลําดับท่ี 1,155 (สํานักชาง) 

      

   931.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10025  
สายบานทุงชมพูกุดแคน บานกุดแคน หมูท่ี 5 ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10025 สาย 
บานทุงชมพูกุดแคน บานกุดแคน หมูท่ี 5 ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา อําเภอ 
ภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตเีสนผวิจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-357 ลําดับท่ี 1,156 (สํานักชาง) 

      

   932.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10025  
สายบานทุงชมพูกุดแคน บานดอนดู หมูท่ี 3 ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ขก.ถ.10025 สาย 
บานทุงชมพูกุดแคน บานดอนดู หมูท่ี 3 ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา  
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตาม
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-357 ลําดับท่ี 1,157 (สํานักชาง) 

      

   933.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองพวง หมูท่ี 6  
ตําบลทุงชมพู - บานหนองผักแวน หมูท่ี 5 ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองพวง หมูท่ี 6 
ตําบลทุงชมพู - บานหนองผักแวน หมูท่ี 5 ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 259 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,554 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-357 ลําดับท่ี 1,158 (สํานักชาง) 
 
 
 
 
 

      



                  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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   934.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานดอนเพ่ิม หมูท่ี 7  
ตําบลทุงชมพู - บานโคกกลาง หมูท่ี 4 ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานดอนเพ่ิม หมูท่ี 7  
ตําบลทุงชมพู - บานโคกกลาง หมูท่ี 4 ตําบลหวาทอง อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 171 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,026 ตร.ม. พรอมตดิตั้งปายช่ือโครงการ และตีเสนจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-358 ลําดับท่ี 1,159 (สํานักชาง) 

      

   935.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองพวง หมูท่ี 6  
เชื่อมวัดปาศิลาอาส ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานหนองพวง หมูท่ี 6  
เช่ือมวัดปาศิลาอาส ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตร.ม. และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-358 ลําดับท่ี 1,160 (สํานักชาง) 

      

   936.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทุงชมพู หมูท่ี 1  
ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทุงชมพู หมูท่ี 1  
ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร 
กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 
860 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ 
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-358 ลําดับท่ี 1,161 (สํานักชาง) 

      

   937.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดอนดู หมูท่ี 3 ตําบลทุง
ชมพู - ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดอนดู หมูท่ี 3  
ตําบลทุงชมพู - ตําบลนาหวา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร 
กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไมนอยกวา 
860 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ 
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-358 ลําดับท่ี 1,162 (สํานักชาง) 
 
 
 
 
 
 
 

      



                      ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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   938.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหวยหวา หมูท่ี 6  
ตําบลโนนฆอง - ตําบลบานเหลา อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหวยหวา หมูท่ี 6  
ตําบลโนนฆอง - ตําบลบานเหลา อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494   
ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-391 ลําดับท่ี 1,291 (สํานักชาง) 

      

   939.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานสรางแกว หมูท่ี 1  
ตําบลโนนฆอง - ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานสรางแกว หมูท่ี 1  
ตําบลโนนฆอง - ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494   
ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-359 ลําดับท่ี 1,164 (สํานักชาง) 

      

   940.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหินต้ัง หมูท่ี 7 ตําบลโนนฆอง 
- ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 498,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหินตั้ง หมูท่ี 7 ตําบล 
โนนฆอง - ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจร 
กวาง 6 เมตร ยาว 296 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,776 ตร.ม.  
และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-359 ลําดับท่ี 1,165 (สํานักชาง) 

      

   941.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโนนฆอง หมูท่ี 2  
ตําบลโนนฆอง - ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 498,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโนนฆอง หมูท่ี 2 ตําบล 
โนนฆอง - ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 296 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,776  ตร.ม. และตีเสน
ผิวจราจร  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-359 ลําดับท่ี 1,166 (สํานักชาง) 

      

   942.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหวยหวา หมูท่ี 6  
ตําบลโนนฆอง - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหวยหวา หมูท่ี 6  
ตําบลโนนฆอง - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494   
ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน 
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-359 ลําดับท่ี 1,167 (สํานักชาง) 
 

      



                  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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   943.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานกระเด่ือง หมูท่ี 9  
ตําบลปามะนาว - ตําบลบานเหลา อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานกระเดื่อง หมูท่ี 9  
ตําบลปามะนาว - ตําบลบานเหลา อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 175 เมตร มไีหลทางกวางขางละ 1 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,400 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-360 ลําดับท่ี 1,168 (สํานักชาง) 

      

   944.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานวังโพน หมูท่ี 6 ตําบลปามะนาว 
อําเภอบานฝาง - ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานวังโพน หมูท่ี 6 ตําบล 
ปามะนาว อําเภอบานฝาง - ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,494  ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-360 ลําดับท่ี 1,169 (สํานักชาง) 

      

   945.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานวังโพน หมูท่ี 6 ตําบล 
ปามะนาว อําเภอบานฝาง - ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานวังโพน หมูท่ี 6 ตําบล 
ปามะนาว อําเภอบานฝาง - ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,494 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-360 ลําดับท่ี 1,170 (สํานักชาง) 

      

   946.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองคลองนอย หมูท่ี 8  
ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง - ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแกน    

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองคลองนอย หมูท่ี 8 
ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง - ตําบลพระยืน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,494 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-360 ลําดับท่ี 1,171 (สํานักชาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



                      ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

429 

   947.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานวังโพน หมูท่ี 6  
ตําบลปามะนาว - ตําบลโนนฆอง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานวังโพน หมูท่ี 6 ตําบลปา
มะนาว - ตําบลโนนฆอง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง  
6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และตเีสน 
ผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-361 ลําดับท่ี 1,172 (สํานักชาง) 

      

   948.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหินกอง หมูท่ี 4  
ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง - ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหินกอง หมูท่ี 4 ตําบล 
ปามะนาว อําเภอบานฝาง - ตําบลคําแคน อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน    
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,494 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-361 ลําดับท่ี 1,173 (สํานักชาง) 

      

   949.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานคําหัวชาง หมูท่ี 3  
ตําบลปามะนาว - ตําบลโนนฆอง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานคําหัวชาง หมูท่ี 3  
ตําบลปามะนาว - ตําบลโนนฆอง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม.  
และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-361 ลําดับท่ี 1,174 (สํานักชาง) 

      

   950.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหินกอง หมูท่ี 4  
ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง - ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ  
จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 498,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหินกอง หมูท่ี 4  
ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง - ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ จังหวัด 
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 297 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,485  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-361 ลําดับท่ี 1,175 (สํานักชาง) 

      

   951.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโสกมวง หมูท่ี 3  
ตําบลหนองบัว - ตําบลโนนฆอง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโสกมวง หมูท่ี 3 ตําบล
หนองบัว - ตําบลโนนฆอง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และตเีสน
ผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-362 ลําดับท่ี 1,176 (สํานักชาง) 
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   952.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองบัว หมูท่ี 10  
ตําบลหนองบัว - ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองบัว หมูท่ี 10 ตําบล
หนองบัว - ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และตเีสน
ผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-362 ลําดับท่ี 1,177 (สํานักชาง) 

      

   953.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานนาดอกไม หมูท่ี 1  
ตําบลหนองบัว - ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานนาดอกไม หมูท่ี 1 ตําบล
หนองบัว - ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และตเีสน
ผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-362 ลําดับท่ี 1,178 (สํานักชาง) 

      

   954.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 12 
บานหนองบัว หมูท่ี 7 ตําบลหนองบัว - ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง 
จังหวัดขอนแกน    

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข  
12 บานหนองบัว หมูท่ี 7 ตําบลหนองบัว - ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ลาดยางไมนอยกวา 1,494  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตาม 
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-362 ลําดับท่ี 1,179 (สํานักชาง)                                                                                                                      

      

   955.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายหนองวังเดือนหา บานโสกมวง 
หมูท่ี 3 ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง - ตําบลบานกง อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 495,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายหนองวังเดือนหา  
บานโสกมวง หมูท่ี 3 ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง - ตําบลบานกง                                                                                                                                                                                                 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 162 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 972 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายโครงการ และตีเสน 
ผิวจราจร  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-363 ลําดับท่ี 1,180 (สํานักชาง) 

      

   956.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานบะยาว หมูท่ี 6 ตําบลหนองบัว 
- ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 495,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานบะยาว หมูท่ี 6 ตําบล 
หนองบัว - ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 972 ตร.ม. พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-363 ลําดับท่ี 1,181 (สํานักชาง) 
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   957.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองบัว หมูท่ี 7  
ตําบลหนองบัว - ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 495,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองบัว หมูท่ี 7 ตําบล
หนองบัว - ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 972 ตร.ม. พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-363 ลําดับท่ี 1,182 (สํานักชาง) 

      

   958.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองบัว หมูท่ี 10 ตําบลหนองบัว 
- ทางหลวงหมายเลข 12 ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 495,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองบัว หมูท่ี 10 ตําบล
หนองบัว - ทางหลวงหมายเลข 12 ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไม
นอยกวา 972 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายโครงการ และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-363 ลําดับท่ี 1,183 (สํานักชาง) 

      

   959.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองบัว หมูท่ี 8 ตําบลหนองบัว 
- ตําบลโนนฆอง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 495,000  
บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองบัว หมูท่ี 8 ตําบล
หนองบัว - ตําบลโนนฆอง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจร 
กวาง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 972 ตร.ม. พรอม
ติดตั้งปายโครงการ และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-364 ลําดับท่ี 1,184 (สํานักชาง) 

      

   960.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานดอนดู หมูท่ี 4 ตําบลหนองบัว 
-  ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 495,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานดอนดู หมูท่ี 4  
ตําบลหนองบัว - ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว 
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 972 ตร.ม. 
พรอมติดตั้งปายโครงการ และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-364 ลําดับท่ี 1,185 (สํานักชาง) 

      

   961.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานเขื่อน หมูท่ี 4 ตําบลบานเหลา  
- ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานเข่ือน หมูท่ี 4  
ตําบลบานเหลา - ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494  
ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-364 ลําดับท่ี 1,186 (สํานักชาง) 
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   962.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโนนเขวา หมูท่ี 9  
ตําบลบานเหลา - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโนนเขวา หมูท่ี 9 ตําบล
บานเหลา - ตําบลปามะนาว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และ 
ตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-364 ลําดับท่ี 1,187 (สํานักชาง) 

      

   963.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโคกงาม หมูท่ี 4,8  
ตําบลโคกงาม - ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโคกงาม หมูท่ี 4,8  
ตําบลโคกงาม - ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และ 
ตีเสนผิวจราจร  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-364 ลําดับท่ี 1,188 (สํานักชาง) 

      

   964.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโคกงาม หมูท่ี 4 ตําบลโคกงาม 
อําเภอบานฝาง - ตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโคกงาม หมูท่ี 4 ตําบล 
โคกงาม อําเภอบานฝาง - ตําบลบานผือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,494 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-365 ลําดับท่ี 1,189 (สํานักชาง) 

      

   965.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานคําหญาแดง หมูท่ี 6  
ตําบลโคกงาม - ตําบลปาหวายนั่ง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 495,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานคําหญาแดง หมูท่ี 6  
ตําบลโคกงาม - ตําบลปาหวายน่ัง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 972 ตร.ม. 
พรอมติดตั้งปายช่ือโครงการ และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-365 ลําดับท่ี 1,190 (สํานักชาง) 

      

   966.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโคกใหญ หมูท่ี 8  
ตําบลบานฝาง - ตําบลโคกงาม อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 498,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโคกใหญ หมูท่ี 8  
ตําบลบานฝาง - ตําบลโคกงาม อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว 
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 190 เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ลาดยางไมนอยกวา 1,520  ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตาม 
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-365 ลําดับท่ี 1,191 (สํานักชาง) 
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   967.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานแกนเทา หมูท่ี 7 ตําบล 
บานฝาง - ตําบลโคกงาม อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานแกนเทา หมูท่ี 7 ตําบล 
บานฝาง - ตําบลโคกงาม อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 249 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494  ตร.ม. และตีเสน
ผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-365 ลําดับท่ี 1,192 (สํานักชาง) 

      

   968.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานแกนเทา หมูท่ี 7 ตําบล 
บานฝาง อําเภอบานฝาง - ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรบัปรุงถนนลาดยางแบบเคพซลี บานแกนเทา หมูท่ี 7 ตําบลบานฝาง 
อําเภอบานฝาง - ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 249 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,494 ตร.ม. และ
ตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-366 ลําดับท่ี 1,193 (สํานักชาง) 

      

   969.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานแกนเทา หมูท่ี 7 ตําบล 
บานฝาง – ตําบลโคกงาม อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 495,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซลี บานแกนเทา หมูท่ี 7 ตาํบลบานฝาง  
- ตําบลโคกงาม อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 162 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 972 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายช่ือ
โครงการ และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-366 ลําดับท่ี 1,194 (สํานักชาง) 

      

   970.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานสระแกว หมูท่ี 4 ตําบล 
บานฝาง - ตําบลบานเหลา อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 495,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซลี บานสระแกว หมูท่ี 4 ตําบลบานฝาง  
- ตําบลบานเหลา อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 162 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 972 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายช่ือ
โครงการ และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-366 ลําดับท่ี 1,195 (สํานักชาง) 

      

   971.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานดอนหัน หมูท่ี 6 ตําบลบานฝาง 
- ตําบลโนนฆอง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 495,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซลี บานดอนหัน หมูท่ี 6 ตาํบลบานฝาง  
- ตําบลโนนฆอง อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 162 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 972 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายช่ือ
โครงการ และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-366 ลําดับท่ี 1,196 (สํานักชาง) 
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   972.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโคกใหญ หมูท่ี 8 ตําบล 
บานฝาง - ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 495,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซลี บานโคกใหญ หมูท่ี 8 ตาํบลบานฝาง  
- ตําบลหนองบัว อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 162 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 972 ตร.ม. พรอมติดตั้งปายช่ือ
โครงการ และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-367 ลําดับท่ี 1,197 (สํานักชาง) 

      

   973.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานฝาง หมูท่ี 2 ตําบลบานฝาง 
อําเภอบานฝาง - ตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 495,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล บานฝาง หมูท่ี 2 ตําบลบานฝาง 
อําเภอบานฝาง - ตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 162 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 972 ตร.ม. พรอม
ติดตั้งปายช่ือโครงการ และตีเสนผวิจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-367 ลําดับท่ี 1,198 (สํานักชาง) 

      

   974.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานสําโรง หมูท่ี 11  
ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง - ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานสําโรง หมูท่ี 11  
ตําบลบานขาม อําเภอนํ้าพอง - ตําบลบานโนน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือม ี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,400 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตาม 
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-367 ลําดับท่ี 1,199 (สํานักชาง) 

      

   975.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานสําโรง หมูท่ี 12 –  
บานเหลาใหญ หมูท่ี 13 ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง - ตําบลบานโนน 
อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานสําโรง หมูท่ี 12 –  
บานเหลาใหญ หมูท่ี 13 ตําบลบานขาม อําเภอนํ้าพอง - ตําบลบานโนน อําเภอ
ซําสูง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หินคลุก
แนน หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,380 ตร.ม. และตเีสน
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-367 ลําดับท่ี 1,200 (สํานักชาง) 

      

   976.คากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานขาม หมูท่ี 1  
ตําบลบานขาม - ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานขาม หมูท่ี 1  
ตําบลบานขาม - ตําบลบัวใหญ อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาด 
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 888 ตร.ม.  
และตเีสนจราจร พรอมตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-368 ลําดับท่ี 1,201 (สํานักชาง) 
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   977.คากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานขาม หมูท่ี 2  
ตําบลบานขาม - ตําบลทากระเสริม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานขาม หมูท่ี 2 ตําบล
บานขาม - ตําบลทากระเสริม อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 888 ตร.ม. พรอม
ติดตั้งปายช่ือโครงการ และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-368 ลําดับท่ี 1,202 (สํานักชาง) 

      

   978.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานโนนเชือก หมูท่ี 7  
ตําบลบานขาม - ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานโนนเชือก หมูท่ี 7 
ตําบลบานขาม - ตําบลบัวใหญ อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,380 ตร.ม. และ 
ตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-368 ลําดับท่ี 1,203 (สํานักชาง) 

      

   979.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานโนนเชือก(เสนเลยีบคลอง) 
หมูท่ี 7 ตําบลบานขาม - ตําบลทากระเสริม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบานโนนเชือก 
(เสนเลียบคลอง) หมูท่ี 7 ตําบลบานขาม - ตําบลทากระเสริม อําเภอนํ้าพอง 
จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ลาดยางไมนอยกวา 1,380 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตาม 
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-368 ลําดับท่ี 1,204 (สํานักชาง) 

      

   980.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานโนนเชือก หมูท่ี 7  
ตําบลบานขาม - ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานโนนเชือก หมูท่ี 7 
ตําบลบานขาม - ตําบลทรายมลู อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หินคลุกแนน หนา 0.10 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง
ไมนอยกวา 1,380 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-369 ลําดับท่ี 1,205 (สํานักชาง) 

      

   981.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานบึงเปง หมูท่ี 9  
ตําบลทากระเสริม - ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานบึงเปง หมูท่ี 9 ตําบล
ทากระเสริม - ตําบลบานขาม อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,380 ตร.ม. และ 
ตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-369 ลําดับท่ี 1,206 (สํานักชาง) 
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   982.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บานหัวบึง หมูท่ี 9 ตําบลทรายมูล 
- ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บานหัวบึง หมูท่ี 9 ตําบลทรายมูล 
- ตําบลบัวใหญ อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 
ยาว 230 เมตร  หินคลุกแนน หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,380 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-369 ลําดับท่ี 1,207 (สํานักชาง) 

      

   983.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากถนนทางหลวงหมายเลข 
2183 ตําบลทากระเสริม - ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จากถนนทางหลวงหมายเลข 
2183 ตําบลทากระเสริม - ตําบลบัวใหญ อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หินคลุกแนน หนา 0.10 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,380 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-369 ลําดับท่ี 1,208 (สํานักชาง) 

      

   984.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานทามะเด่ือ หมูท่ี 7  
ตําบลทากระเสริม - ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานทามะเดือ่ หมูท่ี 7 
ตําบลทากระเสริม - ตําบลบัวใหญ อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,380 ตร.ม.  
และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-369 ลําดับท่ี 1,209 (สํานักชาง) 

      

   985.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานทามะเด่ือ หมูท่ี 8  
ตําบลทากระเสริม - ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานทามะเดือ่ หมูท่ี 8 
ตําบลทากระเสริม - ตําบลบัวใหญ อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,380 ตร.ม.  
และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-370 ลําดับท่ี 1,210 (สํานักชาง) 

      

   986.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายกุดพังเครือ หมูท่ี 6  
ตําบลทากระเสริม - ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายกุดพังเครือ หมูท่ี 6 ตําบล
ทากระเสริม - ตําบลบัวใหญ อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,380 ตร.ม. และ 
ตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-370 ลําดับท่ี 1,211 (สํานักชาง) 
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   987.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานทากระเสริม หมูท่ี 5 
ตําบลทากระเสริม - ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานทากระเสริม หมูท่ี 5 
ตําบลทากระเสริม - ตําบลบัวใหญ อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,380 ตร.ม. 
และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-370 ลําดับท่ี 1,212 (สํานักชาง) 

      

   988.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานนาคํานอย หมูท่ี 1  
ตําบลบัวใหญ - ตําบลทากระเสริม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานนาคํานอย หมูท่ี 1 
ตําบลบัวใหญ - ตําบลทากระเสริม อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,380    
ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-370 ลําดับท่ี 1,213 (สํานักชาง) 

      

   989.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหนองบัวนอย หมูท่ี 14 
ตําบลบัวใหญ - ตําบลทากระเสริม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหนองบัวนอย  
หมูท่ี 14 ตําบลบัวใหญ - ตําบลทากระเสรมิ อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,380 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-370 ลําดับท่ี 1,214 (สํานักชาง) 

      

   990.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานจําปา (เลียบคลองR3)  
หมูท่ี 7 ตําบลทรายมูล - ตําบลทากระเสริม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรยีบ สายบานจําปา (เลยีบคลองR3) 
หมูท่ี 7 ตําบลทรายมูล - ตําบลทากระเสริม อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,380 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-371 ลําดับท่ี 1,215 (สํานักชาง) 

      

   991.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานจําปา หมูท่ี 7  
ตําบลทรายมูล - ตําบลทากระเสริมและตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง  
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานจําปา หมูท่ี 7 ตําบล
ทรายมลู – ตําบลทากระเสรมิและตําบลบัวใหญ อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หินคลุกแนน หนา 0.10 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,380 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-371 ลําดับท่ี 1,216 (สํานักชาง) 
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   992.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหัวบึง หมูท่ี 9  
ตําบลทรายมูล - ตําบลทากระเสริม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหัวบึง หมูท่ี 9 ตําบล
ทรายมลู - ตําบลทากระเสริม อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,380 ตร.ม. และ 
ตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-371 ลําดับท่ี 1,217 (สํานักชาง) 

      

   993.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานอุบล หมูท่ี 3  
ตําบลบัวใหญ - ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 492,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานอุบล หมูท่ี 3 ตําบล 
บัวใหญ - ตําบลบานขาม อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง  
6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,368 ตร.ม. และตเีสน
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-371 ลําดับท่ี 1,218 (สํานักชาง) 

      

   994.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานรักชาติ หมูท่ี 16  
ตําบลบัวใหญ - ตําบลทากระเสริม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 492,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานรักชาต ิหมูท่ี 16 
ตําบลบัวใหญ - ตําบลทากระเสริม อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,368 ตร.ม. 
และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-371 ลําดับท่ี 1,219 (สํานักชาง) 

      

   995.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหนองบัวนอย หมูท่ี 14 
ตําบลบัวใหญ - ตําบลทากระเสริม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 492,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหนองบัวนอย หมูท่ี 
14 ตําบลบัวใหญ - ตําบลทากระเสริม อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,368 ตร.ม. 
และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-372 ลําดับท่ี 1,220 (สํานักชาง) 

      

   996.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานนาคํานอย หมูท่ี 15  
ตําบลบัวใหญ - ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 492,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานนาคํานอย หมูท่ี 15 
ตําบลบัวใหญ - ตําบลทรายมลู อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,368 ตร.ม. และ 
ตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-372 ลําดับท่ี 1,221 (สํานักชาง) 
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   997.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานบัวใหญ หมูท่ี 4  
ตําบลบัวใหญ - ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 492,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานบัวใหญ หมูท่ี 4  
ตําบลบัวใหญ - ตําบลบานขาม อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,368 ตร.ม. และ 
ตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-372 ลําดับท่ี 1,222 (สํานักชาง) 

      

   998.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานโคกคอย หมูท่ี 7  
ตําบลบัวใหญ - ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 492,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานโคกคอย หมูท่ี 7 
ตําบลบัวใหญ - ตําบลบานขาม อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,368 ตร.ม. และ 
ตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-372 ลําดับท่ี 1,223 (สํานักชาง) 

      

   999.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานคอกคี หมูท่ี 10  
ตําบลบัวใหญ - ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 492,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานคอกค ีหมูท่ี 10 
ตําบลบัวใหญ - ตําบลบานขาม อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,368 ตร.ม. และ
ตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-372 ลําดับท่ี 1,224 (สํานักชาง) 

      

   1000.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานแสนตอ หมูท่ี 8  
ตําบลบัวใหญ - ตําบลบานขาม อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานแสนตอ หมูท่ี 8  
ตําบลบัวใหญ - ตําบลบานขาม อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจร 
กวาง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,400 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-373 ลําดับท่ี 1,225 (สํานักชาง) 

      

   1001.คากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหนองบัวบาน หมูท่ี 5 
ตําบลทรายมูล - ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหนองบัวบาน หมูท่ี 5 
ตําบลทรายมลู - ตําบลบัวใหญ อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 888 ตร.ม. ตีเสน
จราจร และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-373 ลําดับท่ี 1,226 (สํานักชาง) 
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   1002.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหนองบัวบาน หมูท่ี 5 
ตําบลทรายมูล - ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 492,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหนองบัวบาน หมูท่ี 5 
ตําบลทรายมลู - ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,368 ตร.ม. และ 
ตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-373 ลําดับท่ี 1,227 (สํานักชาง) 

      

   1003.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานนางาม หมูท่ี 4 ตําบล
ทรายมูล -  ทางหลวงหมายเลข 2039 อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 492,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานนางาม หมูท่ี 4 ตําบล
ทรายมลู - ทางหลวงหมายเลข 2039 อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,368 ตร.ม. 
และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-373 ลําดับท่ี 1,228 (สํานักชาง) 

      

   1004.คากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานโคกสงา หมูท่ี 6  
ตําบลทรายมูล - ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานโคกสงา หมูท่ี 6  
ตําบลทรายมลู - ตําบลบัวเงิน อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 888 ตร.ม.  
ตีเสนจราจร และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-373 ลําดับท่ี 1,229 (สํานักชาง) 

      

   1005.คากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายจากทางหลวงหมายเลข 
2038 - บานโคกสงา หมูท่ี 6 ตําบลทรายมูล อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายจากทางหลวงหมายเลข 
2038 - บานโคกสงา หมูท่ี 6 ตําบลทรายมูล อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา  
888 ตร.ม. ตีเสนจราจร และติดตัง้ปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-374 ลําดับท่ี 1,230 (สํานักชาง) 

      

   1006.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายหนองนกเขียน หมูท่ี 6  
ตําบลหนองกุง - ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 492,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายหนองนกเขียน หมูท่ี 6 
ตําบลหนองกุง - ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 228 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,368 ตร.ม. และ 
ตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-374 ลําดับท่ี 1,231 (สํานักชาง) 
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   1007.คากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหนองหวา หมูท่ี 10 
ตําบลทรายมูล - ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหนองหวา หมูท่ี 10 
ตําบลทรายมลู - ตําบลหนองกุง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 888 ตร.ม.  
ตีเสนจราจร และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-374 ลําดับท่ี 1,232 (สํานักชาง) 

      

   1008.คากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหนองหวา หมูท่ี 10,13 
ตําบลทรายมูล - ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหนองหวา หมูท่ี 
10,13 ตําบลทรายมลู - ตําบลหนองกุง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 888 ตร.ม.  
ตีเสนจราจร และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-374 ลําดับท่ี 1,233 (สํานักชาง) 

      

   1009.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานนาคู หมูท่ี 3  
ตําบลหนองกุง - ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 493,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานนาคู หมูท่ี 3 ตําบล
หนองกุง - ตําบลบัวเงิน อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,374 ตร.ม. และตเีสน
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-374 ลําดับท่ี 1,234 (สํานักชาง) 

      

   1010.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายจากทางหลวงหมายเลข 
2039 ตําบลพังทุย - ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 493,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายจากทางหลวงหมายเลข 
2039 ตําบลพังทุย - ตําบลหนองกุง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,374 ตร.ม. 
และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-375 ลําดับท่ี 1,235 (สํานักชาง) 

      

   1011.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหัวบึง หมูท่ี 3 ตําบล 
พังทุย - บานนาเรียง หมูท่ี 9 ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 493,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหัวบึง หมูท่ี 3 ตําบล
พังทุย - บานนาเรียง หมูท่ี 9 ตําบลหนองกุง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,374 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-375 ลําดับท่ี 1,236 (สํานักชาง) 
 

      



                  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

442 

   1012.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหัวบึง หมูท่ี 3  
ตําบลพังทุย -  ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 493,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหัวบึง หมูท่ี 3 ตําบล
พังทุย - ตําบลหนองกุง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 
เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,374 ตร.ม. และตเีสน
จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-375 ลําดับท่ี 1,237 (สํานักชาง) 

      

   1013.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานกุดพังทุย หมูท่ี 1 ตําบล
พังทุย - บานนาเรียง หมูท่ี 9 ตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 493,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานกุดพังทุย หมูท่ี 1 
ตําบลพังทุย - บานนาเรียง หมูท่ี 9 ตําบลหนองกุง อําเภอนํ้าพอง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,374 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-375 ลําดับท่ี 1,238 (สํานักชาง) 

      

   1014.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานพังทุย หมูท่ี 10  
ตําบลพังทุย - ตําบลวังชัยและตําบลหนองกุง อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 493,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานพังทุย หมูท่ี 10  
ตําบลพังทุย - ตําบลวังชัยและตําบลหนองกุง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,374 ตร.ม. และตเีสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-376 ลําดับท่ี 1,239 (สํานักชาง) 

      

   1015.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานนาเรียง หมูท่ี 9  
ตําบลหนองกุง - ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 493,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานนาเรยีง หมูท่ี 9  
ตําบลหนองกุง - ตําบลพังทุย อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,374 ตร.ม. และ 
ตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-376 ลําดับท่ี 1,240 (สํานักชาง) 

      

   1016.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานนาเรียง หมูท่ี 9  
ตําบลหนองกุง - ตําบลวังชัย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 493,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานนาเรยีง หมูท่ี 9  
ตําบลหนองกุง - ตําบลวังชัย อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจร
กวาง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,374 ตร.ม. และ 
ตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-376 ลําดับท่ี 1,241 (สํานักชาง) 
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   1017.คากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหวยหินลาด หมูท่ี 7 
ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหวยหินลาด หมูท่ี 7 
ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 
6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 888 ตร.ม. ตีเสนจราจร 
และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-376 ลําดับท่ี 1,242 (สํานักชาง) 

      

   1018.คากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานกุดพังทุย หมูท่ี 1  
ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานกุดพังทุย หมูท่ี 1 
ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจร 
กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 888 ตร.ม.  
ตีเสนจราจร และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-377 ลําดับท่ี 1,243 (สํานักชาง) 

      

   1019.คากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานนาขาม หมูท่ี 6  
ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานนาขาม หมูท่ี 6  
ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจร 
กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 888 ตร.ม.  
ตีเสนจราจร และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-377 ลําดับท่ี 1,244 (สํานักชาง) 

      

   1020.คากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานโสกมวง หมูท่ี 4  
ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานโสกมวง หมูท่ี 4  
ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจร 
กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 888 ตร.ม.  
ตีเสนจราจร และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-377 ลําดับท่ี 1,245 (สํานักชาง) 

      

   1021.คากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหัวบึง หมูท่ี 3  
ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหัวบึง หมูท่ี 3  
ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจร 
กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 888 ตร.ม.  
ตีเสนจราจร และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-377 ลําดับท่ี 1,246 (สํานักชาง) 
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   1022.คากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหนองบัวเงิน หมูท่ี 8 
ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานหนองบัวเงิน หมูท่ี 8 
ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจร 
กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 888 ตร.ม.  
ตีเสนจราจร และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-378 ลําดับท่ี 1,247 (สํานักชาง) 

      

   1023.คากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานคําจั่น หมูท่ี 6  
ตําบลบัวเงิน - ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานคําจั่น หมูท่ี 6  
ตําบลบัวเงิน - ตําบลพังทุย อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน  ขนาดผิวจราจร 
กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 888 ตร.ม.  
ตีเสนจราจร และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-378 ลําดับท่ี 1,248 (สํานักชาง) 

      

   1024.คากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานคําบอน หมูท่ี 8 ตําบล 
บัวเงิน อําเภอน้ําพอง - ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานคําบอน หมูท่ี 8  
ตําบลบัวเงิน อําเภอนํ้าพอง - ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
888 ตร.ม. ตีเสนจราจร และติดตัง้ปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-378 ลําดับท่ี 1,249 (สํานักชาง) 

      

   1025.คากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานดงเย็น หมูท่ี 11 ตําบล
บัวเงิน อําเภอน้ําพอง - ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานดงเย็น หมูท่ี 11  
ตําบลบัวเงิน อําเภอนํ้าพอง - ตําบลคํามวง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน  
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
888 ตร.ม. ตีเสนจราจร และติดตัง้ปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-378 ลําดับท่ี 1,250 (สํานักชาง) 

      

   1026.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานคําบอน หมูท่ี 6  
ตําบลบัวเงิน - ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 493,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานคําบอน หมูท่ี 6  
ตําบลบัวเงิน - ตําบลพังทุย อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจร 
กวาง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,374 ตร.ม. และ 
ตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-379 ลําดับท่ี 1,251 (สํานักชาง) 
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   1027.คากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานโนนสวรรค หมูท่ี 10 
ตําบลบัวเงิน - ตําบลพังทุย อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานโนนสวรรค หมูท่ี 10 
ตําบลบัวเงิน - ตําบลพังทุย อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจร 
กวาง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 888 ตร.ม.  
ตีเสนจราจร และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-379 ลําดับท่ี 1,252 (สํานักชาง) 

      

   1028.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานคําจั่นเหนือ หมูท่ี 15 
ตําบลบัวเงิน - ทางหลวงหมายเลข 2039 อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานคําจั่นเหนือ หมูท่ี 15 
ตําบลบัวเงิน - ทางหลวงหมายเลข 2039 อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,400 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-379 ลําดับท่ี 1,253 (สํานักชาง) 

      

   1029.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานคําจั่นกลาง หมูท่ี 16 
ตําบลบัวเงิน - ทางหลวงหมายเลข 2039 อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานคําจั่นกลาง หมูท่ี 16 
ตําบลบัวเงิน - ทางหลวงหมายเลข 2039 อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาด
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 175 เมตร ไหลทางขางละ 1 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีลาด
ยางไมนอยกวา 1,400 ตร.ม. และตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-379 ลําดับท่ี 1,254 (สํานักชาง) 

      

   1030.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานสนามบิน หมูท่ี 9  
ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 493,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบานสนามบิน หมูท่ี 9 
ตําบลพังทุย - ตําบลบัวเงิน อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจร 
กวาง 6 เมตร ยาว 229 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,374 ตร.ม. และ 
ตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-380 ลําดับท่ี 1,255 (สํานักชาง) 

      

   1031.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโนนโพธิ์ หมูท่ี 5  
ตําบลนาเพียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน - ตําบลหนองคอนไทย  
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโนนโพธ์ิ หมูท่ี 5  
ตําบลนาเพียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน - ตําบลหนองคอนไทย อําเภอ 
ภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ลาดยางไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตาม 
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-380 ลําดับท่ี 1,256 (สํานักชาง) 
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   1032.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโนนโพธิ์ หมูท่ี 5  
ตําบลนาเพียง - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโนนโพธ์ิ หมูท่ี 5  
ตําบลนาเพียง - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,650 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-380 ลําดับท่ี 1,257 (สํานักชาง) 

      

   1033.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานขามปอม หมูท่ี 4  
ตําบลขัวเรียง - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2005 ตําบลหนองเสาเลา  
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานขามปอม หมูท่ี 4  
ตําบลขัวเรียง - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2005 ตําบลหนองเสาเลา  
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 275 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-380 ลําดับท่ี 1,258 (สํานักชาง) 

      

   1034.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโนนศิลา หมูท่ี 9  
ตําบลขัวเรียง อําเภอชุมแพ - อุทยานแหงชาติภูเวียง อําเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโนนศิลา หมูท่ี 9  
ตําบลขัวเรียง อําเภอชุมแพ - อุทยานแหงชาติภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ลาดยางไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตาม 
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-381 ลําดับท่ี 1,259 (สํานักชาง) 

      

   1035.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานขามปอม หมูท่ี 4 ตําบล 
ขัวเรียง อําเภอชุมแพ - อุทยานแหงชาติภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน   

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานขามปอม หมูท่ี 4 ตําบล 
ขัวเรียง อําเภอชุมแพ - อุทยานแหงชาติภูเวียง อําเภอภเูวียง จังหวัดขอนแกน   
ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 
1,650 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-381 ลําดับท่ี 1,260 (สํานักชาง) 
 
 
 
 
 
 

      



                      ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

447 

   1036.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโคกมวง หมูท่ี 7 ตําบล 
ขัวเรียง อําเภอชุมแพ - อุทยานแหงชาติภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน   

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานโคกมวง หมูท่ี 7  
ตําบลขัวเรียง อําเภอชุมแพ - อุทยานแหงชาติภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน   ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 275 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 1,650 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-381 ลําดับท่ี 1,261 (สํานักชาง) 

      

   1037.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานสุขสมบูรณ หมูท่ี 5  
ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ - ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง  
จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานสุขสมบูรณ หมูท่ี 5  
ตําบลหนองเสาเลา อําเภอชุมแพ - ตําบลนาชุมแสง อําเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน  ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 209 เมตร มีไหลทางขางละ  
1 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 1,672 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-381 ลําดับท่ี 1,262 (สํานักชาง) 

      

   1038.คาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองโพงโพด หมูท่ี 2  
ตําบลหนองเสาเลา - ตําบลขัวเรียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 496,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล บานหนองโพงโพด หมูท่ี 2 
ตําบลหนองเสาเลา - ตําบลขัวเรียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ขนาดผิว
จราจรกวาง 6 เมตร ยาว 209 เมตร มีไหลทางขางละ 1 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ลาดยางไมนอยกวา 1,672 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร รายละเอียดตาม 
แบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-382 ลําดับท่ี 1,263 (สํานักชาง) 

      

   1039.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานมวงโป หมูท่ี 23  
ตําบลสาวะถี - ตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 498,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานมวงโป หมูท่ี 23  
ตําบลสาวะถี - ตําบลบานทุม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจร 
กวาง 5 เมตร ยาว 193 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา 965 ตร.ม. และ 
ตีเสนผิวจราจร และตดิตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-382 ลําดับท่ี 1,264 (สํานักชาง) 
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   1040.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงหมายเลข 12 
ขอนแกน - ชุมแพ - บานหนองกงุ หมูท่ี 18 ตําบลบานทุม อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน   

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางหลวงหมายเลข 12 
ขอนแกน - ชุมแพ - บานหนองกุง หมูท่ี 18 ตําบลบานทุม อําเภอเมอืง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 163 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีลาดยาง 
ไมนอยกวา 978 ตร.ม. และตเีสนผิวจราจร และติดตั้งปายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-382 ลําดับท่ี 1,265 (สํานักชาง) 

      

   1041.คากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองกุง หมูท่ี 8 
ตําบลบานทุม อําเภอเมือง - บานโคกใหญ หมูท่ี 10 ตําบลบานฝาง  
อําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบานหนองกุง หมูท่ี 8  
ตําบลบานทุม อําเภอเมือง - บานโคกใหญ หมูท่ี 10 ตําบลบานฝาง อําเภอ 
บานฝาง จังหวัดขอนแกน ขนาดผวิจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 163 เมตร หรือ 
มีพ้ืนท่ีลาดยางไมนอยกวา  978 ตร.ม. และตีเสนผิวจราจร และติดตัง้ปายช่ือ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-382 ลําดับท่ี 1,266 (สํานักชาง) 

      

   1042.คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหมูบานมะลิวัลย หมูท่ี 7 - 
ทางหลวง 230 (ทางเลี่ยงเมือง) ตําบลแดงใหญ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  

จํานวน 497,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหมูบานมะลิวัลย  
หมูท่ี 7 - ทางหลวง 230 (ทางเลี่ยงเมือง) ตําบลแดงใหญ อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 865 ตร.ม. และติดตั้งปายช่ือโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  
ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-383 ลําดับท่ี 1,267 (สํานักชาง) 

      

  1043.คาปรับปรุงถนนลูกรังบานหวยไผ หมูท่ี 1 ตําบลน้ําพอง –  
ตําบลสะอาด อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 497,000 บาท 

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนลูกรังบานหวยไผ หมูท่ี 1 ตําบลนํ้าพอง –  
ตําบลสะอาด อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร   
ยาว 2,485 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,975 ลบ.ม.
(บดอัดแนน) รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-297 ลําดับท่ี 947 (สํานักชาง) 

   

  1044.คากอสรางร้ัวไวรเมชเคลือบกัลปวาไนท ภายในศูนยเคร่ืองจักรกลองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 495,000 บาท 

  เพ่ือจายเปนคากอสรางรั้วไวรเมชเคลือบกัลปวาไนท ภายในศูนยเครื่องจักรกล

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 220 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 3-391 ลําดับท่ี 1,292 (สํานักชาง) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
อ าเภอ เมืองขอนแกน่ จังหวัดขอนแก่น 

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 36,757,000  บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 
แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 3,820,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 3,820,000 บาท 

  
ค่าใช้สอย รวม 3,820,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ยอื่นๆ    

 

   
1. ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 อ าเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน 400,000 บาท 

   

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 1 อ าเภอ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
ขอนแก่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร  อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2546 เรื่อง ก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที ่4-1 ล าดับที ่1 
(ส านักปลัดฯ) 

   

   
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงจงัหวัด
ขอนแกน่ 

จ านวน 3,120,000 บาท 

      

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดขอนแก่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 4-2 ล าดับที ่2 
(ส านักปลัดฯ) 
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3. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจาก   
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 300,000  บาท 

      

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมี ค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 5-92 ล าดับที่ 1 
(ส านักปลัดฯ) 
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 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 32,937,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 32,937,000 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 32,937,000 บาท 
  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   รวม 32,937,000 บาท 
     1. ค่าขุดลอกบึงส้มโฮง บ้านโคกสี หมู่ที่ 1,2,13,14 ต าบลโคกสี - บ้านดอนธาตุ 

หมู่ที่ 8 ต าบลหนองตูม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 479,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกบึงส้มโฮง บ้านโคกสี หมู่ที่ 1,2,13,14 ต าบลโคกสี - บ้าน
ดอนธาตุ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองตูม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง     
68 เมตร ยาว 98 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร รวมลึก
เฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11 ,416 ลบ.ม. โดยน าดิน    
ที่ขุดไปท าคันดินหนึ่งข้างเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยพร้อมน าดินขุดส่วนที่เหลือ   
ขนย้ายไปทิ้งที่สาธารณะที่ก าหนดแล้วเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้าย
ช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-65 ล าดับที ่102 (ส านักช่าง) 

      

    2. ค่าขุดลอกหนองแซงสา (ตอนบน) บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเต่า 
หมู่ที่ 5 ต าบลโคกสี - บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองตูม อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 470,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกหนองแซงสา (ตอนบน) บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ 6 - บ้าน
หนองเต่า หมู่ที่ 5 ต าบลโคกสี - บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองตูม อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.80 
เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด    
ไม่น้อยกว่า 11,347 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินหนึ่งข้างเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อยพร้อมน าดินขุดส่วนท่ีเหลือขนย้ายไปท้ิงที่สาธารณะที่ก าหนดแล้วเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-26 ล าดับที ่34 (ส านักช่าง) 

      

     3. ค่าขุดลอกล าห้วยอีโซ ช่วงบ้านสว่าง หมู่ที่ 9 ต าบลโจดหนองแก – เขตบ้าน
เพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยอีโซ ช่วงบ้านสว่าง หมู่ที่ 9 ต าบลโจดหนองแก - 
เขตบ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ล าห้วยกว้าง 16 เมตร ยาว 657 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึกจาก
เดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด        
ไม่น้อยกว่า 13,140 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดขึ้นไปท าคันดินข้างล าห้วยทั้งสองข้าง           
พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-29 ล าดับที ่31 (ส านักช่าง) 
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     4. ค่าขุดลอกล าห้วยบุ ช่วงบ้านบุอ้ายตู้ หมู่ที่ 7 ต าบลโนนข่า – เขตเทศบาล
เมืองเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยบุ ช่วงบ้านบุอ้ายตู้ หมู่ที่ 7 ต าบลโนนข่า - เขต
เทศบาลเมืองเมืองพล อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาดล าห้วยกว้าง 20 เมตร 
ยาว 746 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13 ,148     
ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดขึ้นไปท าคันดินข้างล าห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-32 ล าดับที ่44 (ส านักช่าง) 

   

     5. ค่าขุดลอกล าห้วยโนนอีฝ้าย(ตอนล่าง) ช่วงบ้านหนองแวงนอก หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองมะเขือ - บ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ต าบลลอมคอม อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยโนนอีฝ้าย(ตอนล่าง) ช่วงบ้านหนองแวงนอก     
หมู่ที่ 2 ต าบลหนองมะเขือ - บ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ต าบลลอมคอม อ าเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น ขนาดล าห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 626 เมตร ลึกเดิมโดย
เฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,146 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดขึ้นไปท า
คันดินข้างล าห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-32 ล าดับที ่45 (ส านักช่าง) 

      

     6. ค่าขุดลอกล าห้วยไร่ ช่วงบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ต าบลดอนดู่ - เขตต าบล
หนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยไร่ ช่วงบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ต าบลดอนดู่  - 
เขตต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขนาดล าห้วย
กว้าง 16 เมตร ยาว 657 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม       
2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,140 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดขึ้นไปท าคันดินข้างล าห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-33 ล าดับที ่47 (ส านักช่าง) 
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     7. ค่าขุดลอกล าห้วยน้อย ช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู่ - เขตบ้าน
หนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ต าบลดอนดั่ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยน้อย ช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ต าบลดอนดู่ - 
เขตบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 ต าบลดอนดั่ง อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดล าห้วยกว้าง 15 เมตร ยาว 730 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร 
ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,140 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดขึ้นไปท าคันดินข้างล าห้วยทั้ง
สองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-34 ล าดับที ่49 (ส านักช่าง) 

      

     8. ค่าขุดลอกล าห้วยหญ้าไทร (ตอนกลาง) ช่วงบ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 
ต าบลลอมคอม - เขตบ้านหนองแวงใน หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองมะเขือ อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยหญ้าไทร (ตอนกลาง) ช่วงบ้านศรีกระดานพล  
หมู่ที่ 1 ต าบลลอมคอม - เขตบ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ต าบลหนองมะเขือ 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาดล าห้วยกว้าง 20 เมตร ยาว 746 เมตร ลึกเดิม
โดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 
3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13 ,148 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดขึ้น
ไปท าคันดินข้างล าห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง
ป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 5-35 ล าดับที่ 51 (ส านักช่าง) 

      

     9. ค่าขุดลอกล าห้วยพระเจ้า ช่วงบ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ต าบล
ก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย - เขตต าบลเพ็กใหญ่ อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยพระเจ้า ช่วงบ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 
ต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย - เขตต าบลเพ็กใหญ่ อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดล าห้วยกว้าง 32 เมตร ยาว 369 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร 
ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,145 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดขึ้นไปท าคันดินข้าง    
ล าห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-36 ล าดับที ่53 (ส านักช่าง) 
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     10. ค่าขุดลอกล าห้วยรวง ช่วงบ้านรวง หมู่ที่ 4 ต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแกน่ - เขตอ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยรวง ช่วงบ้านรวง หมู่ที่ 4 ต าบลท่าวัด อ าเภอ         
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตอ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
ขนาดล าห้วยกว้าง 20 เมตร ยาว 746 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 13,148 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดขึ้นไปท าคันดินข้างล าห้วยทั้งสอง
ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-37 ล าดับที ่55 (ส านักช่าง) 

      

     11. ค่าขุดลอกล าห้วยหลุ่งจาน (ตอนล่าง) ช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 
ต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตต าบลโนนจาน อ าเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยหลุ่งจาน (ตอนล่าง) ช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 
ต าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตต าบลโนนจาน อ าเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดล าห้วยกว้าง 20 เมตร ยาว 746 เมตร           
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13 ,148 ลบ.ม. โดยน าดิน              
ที่ขุดขึ้นไปท าคันดินข้างล าห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และ
ติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-38 ล าดับที ่57 (ส านักช่าง) 

      

     12.  ค่ าขุดลอกล าห้วยทราย (ตอนบน) ช่ วงบ้านหญ้าคา หมู่ ที่  7           
ต าบลละหานนา - เขตบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยทราย (ตอนบน) ช่วงบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 ต าบล
ละหานนา - เขตบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12 ต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น  ขนาดล าห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 626 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 
เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,146 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดขึ้นไปท าคันดินข้าง               
ล าห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-39 ล าดับที ่59  (ส านักช่าง) 
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     13. ค่าขุดลอกล าห้วยขอนขว้าง (ตอนบน) ช่วงบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ต าบล
แวงน้อย - เขตเทศบาลต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยขอนขว้าง (ตอนบน) ช่วงบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 
ต าบลแวงน้อย - เขตเทศบาลต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดล าห้วยกว้าง 16 เมตร ยาว 773 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้
ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 13,141 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดขึ้นไปท าคันดินข้างล าห้วยทั้งสอง
ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-40 ล าดับที ่61 (ส านักช่าง) 

      

     14. ค่าขุดลอกล าห้วยยางฮาด ช่วงบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ต าบลท่านางแนว - 
เขตต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยยางฮาด ช่วงบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 ต าบลท่านางแนว - 
เขตต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดล าห้วยกว้าง 22 เมตร ยาว 
453 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวม
ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,137 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดขึ้น
ไปท าคันดินข้างล าห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที ่5-41 ล าดับที ่63 (ส านักช่าง) 

      

     15. ค่าขุดลอกล าห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 6 ต าบลวังหิน อ าเภอ
หนองสองห้อง - เขตต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 6 ต าบลวังหิน 
อ าเภอหนองสองห้อง - เขตต าบลป่าปอ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดล า
ห้วยกว้าง 22 เมตร ยาว 453 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 
เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 
13,137 ลบ.ม. โดยน าดินท่ีขุดขึ้นไปท าคันดินข้างล าห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 5-42 ล าดับที ่65 (ส านักช่าง) 

      

     16. ค่าขุดลอกล าห้วยนาแค ช่วงบ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 ต าบลดงเค็ง อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

จ านวน 190,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยนาแค ช่วงบ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 ต าบลดงเค็ง อ าเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาด 
ล าห้วยกว้าง 15 เมตร ยาว 274 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม  
2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,932 
ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดขึ้นไปท าคันดินข้างล าห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 5-52 ล าดับที ่83 (ส านักช่าง) 
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     17. ค่าขุดลอกล าห้วยน้อย บ้านส าโรง หมู่ที่ 1 ต าบลส าโรง - บ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 7 ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 274,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยน้อย บ้านส าโรง หมู่ท่ี 1 ต าบลส าโรง - บ้านหนอง
หว้า หมู่ที่ 7 ต าบลหนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 
11 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.30 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย  
2.70 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,276 ลบ.ม.     
โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง
ป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-31 ล าดับที ่42 (ส านักช่าง) 

      

     18. ค่าขุดลอกล าห้วยคลองแฮด ช่วงบ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลโสกนกเต็น 
- เขตบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยคลองแฮด ช่วงบ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ต าบลโสกนก
เต็น - เขตบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ต าบลโจดหนองแก อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดล าห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 626 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้
ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 13,146 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดขึ้นไปท าคันดินข้างล าห้วยทั้งสอง
ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-43 ล าดับที ่66 (ส านักช่าง) 

      

     19. ค่าขุดลอกล าห้วยแอก ช่วงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 ต าบลโจดหนองแก - 
เขตต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยแอก ช่วงบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 ต าบลโจดหนองแก - 
เขตต าบลโสกนกเต็น อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ขนาดล าห้วยกว้าง    16 เมตร     
ยาว 773 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,141 ลบ.ม. โดยน าดินที่
ขุดขึ้นไปท าคันดินข้างล าห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง
ป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที ่2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 5-44 ล าดับที ่68 (ส านักช่าง) 

      

     20. ค่าขุดลอกล าห้วยหนองแวงนางเบ้า ช่วงบ้านหนองแวงนางเบ้า หมู่ที่ 1 ต าบล
หนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล - ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 499,000  บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยหนองแวงนางเบ้า ช่วงบ้านหนองแวงนางเบ้า     
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล - ต าบลบ้านหัน อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดล าห้วยกว้าง 15 เมตร ยาว 940 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.60 
เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.90 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,127 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันคูท้ังสอง
ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-55 ล าดับที ่88 (ส านักช่าง) 
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     21. ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยต าแย บ้านกลาง หมู่ที่ 9 ต าบลโสกนกเต็น 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 497,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยต าแย บ้านกลาง หมู่ที่ 9 ต าบลโสกนกเต็น 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว 92 เมตร ลึกเดิมโดย
เฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,064 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดขึ้นไปท าคันดิน 
พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-61 ล าดับที ่95 (ส านักช่าง) 

      

     22. ค่าขุดลอกสระ บ้านโสกตลิ่ง หมู่ที่ 4 ต าบลในเมือง - บ้านหนองหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 4 ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 341,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระ บ้านโสกตลิ่ง หมู่ที่ 4 ต าบลในเมือง - บ้านหนอง
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง 
58 เมตร ยาว 67 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดลึกลงเฉลี่ย 2.50 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,613.44 ลบ.ม. โดยน า
ดินที่ขุดไปทิ้งที่วัดศรีสุนทราราม ระยะทาง 500 เมตร และติดตั้งป้ายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-30 ล าดับที ่40 (ส านักช่าง) 

      

     23. ค่าขุดลอกหนองไผ่ล้อม บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ต าบลหัวหนอง - 
บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกหนองไผ่ล้อม บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ต าบลหัวหนอง 
- บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง  
50 เมตร ยาว 105 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.20 เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.80 
เมตร รวมลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,690 ลบ.ม. โดย
น าดินที่ขุดไปท้ิงที่วัดพระเจ้าใหญ่ผือบัง ระยะทาง 255 เมตร และติดตั้งป้ายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-62 ล าดับที ่96 (ส านักช่าง) 

      

     24. ค่าขุดลอกล าห้วยอีสานเขียว บ้านโสกจาน หมู่ที่ 3 ต าบลในเมือง -   
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยอีสานเขียว บ้านโสกจาน หมู่ที่ 3 ต าบลในเมือง - 
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ต าบลภูเหล็ก อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 1,180 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.65 เมตร ขุดลึกลงไป
อีกเฉลี่ย 1.85 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,698 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่ง       
ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-30 ล าดับที ่41 (ส านักช่าง) 
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     25. ค่าขุดลอกล าห้วยไผ่ ตอน 2 บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6,17 ต าบล   
โนนทอง - ล าน้ าเชิญ ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยไผ่ ตอน 2 บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 6,17 ต าบล
โนนทอง - ล าน้ าเชิญ ต าบลหนองเรือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาด
กว้าง 20 เมตร ยาว 760 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,390 ลบ.ม. โดยน า
ดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้าย
ช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-66 ล าดับที ่103 (ส านักช่าง) 

      

     26. ค่าขุดลอกล าห้วยหลัว ตอนล่าง บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 – บ้านหนองแสง   
หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านเม็ง - เชื่อมต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยหลัว ตอนล่าง บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - บ้านหนอง
แสง หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านเม็ง - เช่ือมต าบลกุดกว้าง อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น  ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 920 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลง
ไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,390 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-66 ล าดับที ่104 (ส านักช่าง) 

      

     27. ค่าขุดลอกล าห้วยงิ้ว ตอนล่าง (ช่วงที่ 2) บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 12 – บ้านยางค า 
หมู่ที่ 1,2 ต าบลยางค า - เชื่อมต าบลจระเข้ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยง้ิว ตอนล่าง (ช่วงที่ 2) บ้านนาง้ิว หมู่ที่ 12 - บ้าน
ยางค า หมู่ที่ 1,2 ต าบลยางค า - เช่ือมต าบลจระเข้ อ าเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น  ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 920 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลง
ไปอีก 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,380 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-67 ล าดับที ่105 (ส านักช่าง) 

      

     28. ค่าขุดลอกล าห้วยใหญ่ ตอนล่าง ช่วงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ต าบล    
ยางค า - แหล่งเกษตรภูเม็ง ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยใหญ่ ตอนล่าง ช่วงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ต าบล
ยางค า - แหล่งเกษตรภูเม็ง ต าบลบ้านเม็ง อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  
ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 830 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 1.50 
เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,380 ลบ.ม. 
โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้ง
ป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที ่5-67 ล าดับที ่106 (ส านักช่าง) 
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     29. ค่าขุดลอกล าห้วยอิสานเขียว (ตอนที่2) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ต าบล
โนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ - ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยอิสานเขียว (ตอนที่2) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 
ต าบลโนนสะอาด อ าเภอหนองเรือ - ต าบลหนองเสาเล้า อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 530 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.20 เมตร ขุดลึก
ลงไปอีก 1.30 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,375 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-68 ล าดับที ่108 (ส านักช่าง) 

      

     30. ค่าขุดลอกล าห้วยรากไม้ ตอนบน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ต าบลโนนสะอาด 
อ าเภอหนองเรือ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยรากไม้ ตอนบน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ต าบล  โนน
สะอาด อ าเภอหนองเรือ - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ต าบลนาชุมแสง อ าเภอ ภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น  ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 830 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย  2 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 
1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,380 ลบ.ม. 
โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้าย
ช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที ่5-69 ล าดับที ่110 (ส านักช่าง) 

      

     31. ค่าขุดลอกหนองตลาดแดง บ้านโสกไผ่ หมู่ที่ 6 ต าบลใหม่นาเพียง - ถนน
ยุทธศาสตร์ ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 494,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกหนองตลาดแดง บ้านโสกไผ่ หมู่ที่ 6 ต าบลใหม่นาเพียง - ถนน
ยุทธศาสตร์ ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 66 เมตร 
ยาว 103.50 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 
3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 12,642 ลบ.ม. โดย
น าดินที่ขุดขึ้นไปขนทิ้งในที่สาธารณะประโยชน์ระยะทางไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร และ
ติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที ่5-34 ล าดับที ่48 (ส านักช่าง) 

      

     32. ค่าขุดลอกหนองป่าช้าสัตว์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ต าบลใหม่นาเพียง 
อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงหมายเลข 2199 

จ านวน 493,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกหนองป่าช้าสัตว์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ต าบลใหม่               
นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงหมายเลข 2199 ขนาด
กว้าง 55 เมตร ยาว 162 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 
เมตร รวมลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกัน   
ไม่น้อยกว่า 12,621 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-35 ล าดับที ่50  (ส านักช่าง) 
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     33. ค่าขุดลอกล าห้วยเกาะใหญ่ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนทอง อ าเภอ
แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น – ล าน้ าชี 

จ านวน 499,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยเกาะใหญ่ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนทอง 
อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น – ล าน้ าชี ขนาดล าห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 
562 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย      
3 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 13,488 ลบ.ม. 
โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้าง และน าดินขุดที่เหลือน าไปทิ้งบริเวณ    ที่
สาธารณะประโยชน์ หากดินเหลือจากถมคันคู พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย 
และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-36 ล าดับที ่52 (ส านักช่าง) 

      

     34. ค่าขุดลอกล าห้วยสองคอน (ตอนล่าง) บ้านสีหนาท หมู่ที่ 3 ต าบลโนนทอง 
อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น – ล าน้ าชี 

จ านวน 498,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยสองคอน (ตอนล่าง) บ้านสีหนาท หมู่ที่ 3 ต าบล
โนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น – ล าน้ าชี ขนาดล าห้วยกว้าง 25 
เมตร ยาว 421 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึก
เฉลี่ย 4 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 13 ,472 
ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย 
และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-37 ล าดับที ่54 (ส านักช่าง) 

      

     35. ค่าขุดลอกล าห้วยหลุบโพง (ตอนบน) บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 ต าบลโนนทอง 
อ าเภอแวงใหญ่ - บ้านน้ าซับ หมู่ที่ 7 ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

จ านวน 499,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยหลุบโพง (ตอนบน) บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 ต าบล
โนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ - บ้านน้ าซับ หมู่ที่ 7 ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดล าห้วยกว้าง 16 เมตร ยาว 794 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 
1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 13,498 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคัน
ดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-38 ล าดับที ่56 (ส านักช่าง) 
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     36. ค่าขุดลอกล าห้วยหลุบโพง (ตอนล่าง) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 ต าบลโนนทอง 
อ าเภอแวงใหญ่ - บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 499,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยหลุบโพง (ตอนล่าง) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 ต าบล
โนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ - บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ต าบลท่านางแนว 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดล าห้วยกว้าง 16 เมตร ยาว 794 เมตร 
ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 13,498 ลบ.ม. โดยน า
ดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้าย
ช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-39 ล าดับที ่58 (ส านักช่าง) 

      

     37. ค่าขุดลอกล าห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสะอาด – ต าบล  
ใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 499,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสะอาด - ต าบล
ใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดล าห้วยกว้าง 16 เมตร ยาว 
794 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 
3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 13 ,498 
ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย 
และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-40 ล าดับที ่60 (ส านักช่าง) 

      

     38. ค่าขุดลอกล าห้วยยาง (ตอนต้น) บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 11 ต าบล    
โนนสะอาด - ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 499,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยยาง (ตอนต้น) บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 11 ต าบล
โนนสะอาด - ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดล าห้วยกว้าง 
16 เมตร ยาว 794 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อย
กว่า 13,498 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-41 ล าดับที ่62 (ส านักช่าง) 
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     39. ค่าขุดลอกล าห้วยเสือตาย ช่วงบ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 - บ้านค าแคนใต้ 
หมู่ที่ 1 ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 498,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยเสือตาย ช่วงบ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 - บ้านค าแคน
ใต้ หมู่ที่ 1 ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี - ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น  ขนาดล าห้วยกว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 
1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13 ,275 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดิน    
ทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อยและติดตั้ งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-59 ล าดับที ่93 (ส านักช่าง) 

      

     40. ค่าขุดลอกล าห้วยแล้ง ช่วงบ้านค าคันโซ่ หมู่ที่ 6 - บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ต าบล
ค าแคน - ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน 498,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยแล้ง ช่วงบ้านค าคันโซ่ หมู่ที่ 6 - บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 
ต าบลค าแคน - ต าบลโพนเพ็ก อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นขนาดล าห้วย
กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2.00 
เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,275 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อยและติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-60 ล าดับที ่94 (ส านักช่าง) 

      

     41. ค่าขุดลอกหนองแก่งกุดโดก (ทิศตะวันออก) บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ต าบล
บ้านโต้น อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 402,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกหนองแก่งกุดโดก (ทิศตะวันออก) บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านโต้น อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 51 เมตร ยาว         
77 เมตร ขุดลึก 3 เมตร รวมลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 10,174 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-26 ล าดับที ่33 (ส านักช่าง) 

      

     42. ค่าขุดลอกล าห้วยบง บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลโนนพะยอม - 
ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยบง บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลโนนพะยอม - 
ต าบลวังแสง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขนาดปากบนกว้าง 14 เมตร ขนาด
ปากล่างกว้าง 10 เมตร ยาว 1,057 เมตร ลึกเดิม 0.30 เมตร ขุดลึก 2.20 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึกจากปากบน 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด     
ไม่น้อยกว่า 13,487 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 โดยน าดินที่ขุดไปท าคันคูทั้งสองข้าง 
พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-27 ล าดับที ่35 (ส านักช่าง) 
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     43. ค่าขุดลอกล าห้วยเสียว บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 5 ต าบลปอแดง อ าเภอชนบท 
- บ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยเสียว บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 5 ต าบลปอแดง 
อ าเภอชนบท - บ้านระหอกโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 163 เมตร ลึกเดิม 1 เมตร        
ขุดลงอีก 2.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 
180 เมตร ลึกเดิม 1 เมตร ขุดลึกอีก 2.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 13,508 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:2 โดยน าดินที่ขุดไป
ท าคันคูทั้งสองด้าน พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-28 ล าดับที ่37 (ส านักช่าง) 

      

     44. ค่าขุดลอกล าห้วยอีสานเขียว บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลโนนพะยอม - 
ต าบลกุดเพียขอม อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยอีสานเขียว บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ต าบล           
โนนพะยอม - ต าบลกุดเพียขอม อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง     
15 เมตร ยาว 1,125 เมตร ลึกเดิม 1.80 เมตร ขุดลึกอีก 1.70 เมตร รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13 ,500 ลบ.ม. ลาดเอียง 
1:1.5 โดยน าดินที่ขุดไปท าคันคูทั้งสองด้าน พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยและ
ติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-47 ล าดับที ่74 (ส านักช่าง) 

      

     45. ค่าขุดลอกล าห้วยแก บ้านห้วยแก หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยแก – ต าบลวังแสง 
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยแก บ้านห้วยแก หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยแก – ต าบล  
วังแสง อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 1,030 เมตร 
ลึกเดิม 1 เมตร ขุดลึกอีก 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 13,519 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 โดยน าดินที่ขุดไปท าคันคูทั้งสอง
ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-29 ล าดับที ่38 (ส านักช่าง) 

      

     46. ค่าขุดลอกล าห้วยใหม่ บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ต าบลกุดธาตุ - ต าบลบ้านโคก 
อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 499,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยใหม่ บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ต าบลกุดธาตุ – ต าบล 
บ้านโคก อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 750 
เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.30 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.70 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13 ,297 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดิน    
ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ เรียบร้อย และติดตั้ งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-62 ล าดับที ่97 (ส านักช่าง) 
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     47. ค่าขุดลอกล าห้วยหนองอีแล บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ต าบลขนวน - ต าบล
บ้านโคก อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 499,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยหนองอีแล บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ต าบลขนวน          
- ต าบลบ้านโคก อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 
900 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,306 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้าง
พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-53 ล าดับที ่86 (ส านักช่าง) 

      

     48. ค่าขุดลอกล าห้วยวังแงบ บ้านกุดกั้ง หมู่ที่ 4 ต าบลขนวน – ต าบลบ้านโคก 
อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 499,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยวังแงบ บ้านกุดกั้ง หมู่ที่ 4 ต าบลขนวน - ต าบล
บ้านโคก อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.10 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.90 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12 ,477 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดิน    
ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Dia 
0.80x1.00 ม. จ านวน 16 ท่อน และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-54 ล าดับที ่87 (ส านักช่าง) 

      

     49. ค่าขุดลอกล าห้วยฝายท่าช้าง บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ต าบลกุดธาตุ - ต าบล
บ้านโคก อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 499,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยฝายท่าช้าง บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ต าบลกุดธาตุ - 
ต าบลบ้านโคก อ าเภอหนองนาค า จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 
410 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.40 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.10 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,798 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคัน
ดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Dia 
0.60x1.00 ม. จ านวน 39 ท่อน  และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-56 ล าดับที ่90 (ส านักช่าง) 

      

     50. ค่าขุดลอกหนองโสกห้วยทราย บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านหัน 
อ าเภอโนนศิลา - ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 416,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกหนองโสกห้วยทราย บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านหัน 
อ าเภอโนนศิลา - ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 
12 เมตร ยาว 410 เมตร ขุดจากระดับท้องหนองลงไปลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,070 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินรอบหนอง
พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-63 ล าดับที ่98 (ส านักช่าง) 
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   51. ค่าขุดลอกล าห้วยทุมเชือก ชว่งบ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ต าบลเพ็กใหญ่ - เขต
ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่ 

จ านวน 500,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าขดุลอกล าห้วยทุมเชือก ช่วงบ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ต าบลเพ็กใหญ่ - 
เขตต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาดล าห้วยกว้าง 20 เมตร 
ยาว 746 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดใหล้ึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 
1:1:5 รวมลึกเฉลีย่ 3.50 เมตร หรอืมีปริมาตรดินขดุไม่น้อยกว่า 13,148 ลบ.ม. 
โดยน าดินที่ขุดขึ้นไปท าคันดินข้างล าห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลีย่ตกแต่งให้
เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 5-46 ล าดับที่ 72 (ส านักช่าง) 

   

     52. ค่าขุดลอกล าห้วยกุดเวียน บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอ
โคกโพธิ์ไชย - ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 498,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยกุดเวียน บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิ์ไชย 
อ าเภอโคกโพธิ์ไชย - ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 
1 ขนาดล าห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 280 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกลง
ไปอีก  3 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ช่วงที่ 2 ขนาดล าห้วย
กว้าง 20 เมตร ยาว 168 เมตร  ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมกันไม่น้อยกว่า 
13,104 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-48 ล าดับที ่76 (ส านักช่าง) 

      

     53. ค่าขุดลอกล าห้วยบ่า บ้านโคก หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านโคก - ต าบลโพธิ์ไชย 
อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 499,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยบ่า บ้านโคก หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านโคก – ต าบลโพธิ์ไชย 
อ าเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ขนาดล าห้วยกว้าง 20 เมตร ยาว 525 
เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,125 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุด
ไปท าคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือ
โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-49 ล าดับที ่77 (ส านักช่าง) 

      

     54. ค่าขุดลอกล าห้วยโสกคาม บ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอ
โคกโพธิ์ไชย - ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 499,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยโสกคาม บ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอโคก
โพธิ์ไชย - ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดล าห้วยกว้าง 20 
เมตร ยาว 525 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 
เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,125 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุด
ไปท าคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 5-49 ล าดับที ่78 (ส านักช่าง) 
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     55. ค่าขุดลอกล าห้วยกุดเวียน บ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอ
โคกโพธิ์ไชย - ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 360,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยกุดเวียน บ้านมูลนาค หมู่ที่ 10 ต าบลโพธิ์ไชย 
อ าเภอโคกโพธิ์ไชย - ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ล าห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย1.5 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3 
เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
9,450 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-50 ล าดับที ่79 (ส านักช่าง) 

      

     56. ค่าขุดลอกล าห้วยหนองบ้านงิ้ว บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ต าบลโพธิ์ไชย 
อ าเภอโคกโพธิ์ไชย - ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 499,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยหนองบ้านง้ิว บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ต าบลโพธิ์ไชย 
อ าเภอโคกโพธิ์ไชย - ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ล าห้วยกว้าง 15 เมตร ยาว 729 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3 
เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,122 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-50 ล าดับที ่80 (ส านักช่าง) 

      

     57.ค่าขุดลอกล าห้วยฮ่องเชือก บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอ
โคกโพธิ์ไชย - ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 499,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยฮ่องเชือก บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ต าบลโพธิ์ไชย 
อ าเภอโคกโพธิ์ไชย - ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาด
ล าห้วยกว้าง 15 เมตร ยาว 875 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.5 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 2 
เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
13,125 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-51 ล าดับที ่81 (ส านักช่าง) 

      

     58. ค่าขุดลอกหนองกุดเฒ่าทรง บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอ
โคกโพธิ์ไชย - ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 499,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกหนองกุดเฒ่าทรง บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ต าบลโพธิ์ไชย อ าเภอ
โคกโพธิ์ไชย - ต าบลโนนสะอาด อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดล าห้วยกว้าง 16 
เมตร ยาว 514 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลึกลงไปอีก 3 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร 
ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,107 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท า
คันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าที่ 5-51 ล าดับที ่82 (ส านักช่าง) 
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     59. ค่าขุดสระน้ าขนาดเล็กในเขตต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น 

จ านวน 499,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดสระน้ าขนาดเล็กในเขตต าบลหนองแวงนางเบ้า อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 30.50 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 
1:1 ปริมาตรดินขุด 1,000 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดขึ้นมาท าคันคูโดยรอบ จ านวน 
19 บ่อ และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-45 ล าดับที ่71 (ส านักช่าง) 

      

     60. ค่าขุดลอกล าห้วยตะกั่ว บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ต าบล
ก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย - ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 499,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยตะกั่ว บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ต าบล
ก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย - ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.10 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 
1.90 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,302     
ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย   
และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-53 ล าดับที ่85 (ส านักช่าง) 

      

     61. ค่าขุดลอกหนองโปร่งแดง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ต าบลท่าวัด – ต าบล  
ทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   

จ านวน 499,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกหนองโปร่งแดง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 ต าบลท่าวัด - 
ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 
709 เมตร ขุดจากระดับท้องหนองลงไปลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 13,293 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินรอบหนองพร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-44 ล าดับที ่69 (ส านักช่าง) 

      

     62. ค่าขุดลอกล าห้วยหลุ่งจาน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ต าบลท่าวัด อ าเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตอ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน 400,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยหลุ่งจาน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ต าบลท่าวัด 
อ า เภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตอ า เภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.10 เมตร   
ขุดลึกเฉลี่ย 1.90 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
10,641 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่ง        
ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-47 ล าดับที ่75 (ส านักช่าง) 
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     63. ค่าขุดสระน้ าส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตต าบลท่านาง
แนว อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   

จ านวน 494,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดสระน้ าส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตต าบลท่านาง
แนว อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  ขนาดลึก 3 เมตร ปริมาตรเก็บกักไม่น้อย
กว่า 1,000 ลบ.ม. จ านวน 19 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-52 ล าดับที ่84 (ส านักช่าง) 

      

     64. ค่าขุดลอกหนองโคกพระสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 3 
ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย - ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น   

จ านวน 245,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกหนองโคกพระสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองบัวเลิง   
หมู่ที่ 3 ต าบลท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย - ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น  ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร  
ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
6,433 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันดินหนึ่งข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย 
และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-42 ล าดับที ่64 (ส านักช่าง) 

      

     65. ค่าขุดลอกหนองโคกพระดินแดง บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 ต าบลท่านางแนว 
อ าเภอแวงน้อย - ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น   

จ านวน 411,000  บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกหนองโคกพระดินแดง บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 ต าบล 
ท่านางแนว อ าเภอแวงน้อย - ต าบลโนนทอง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น  
ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 700 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.60 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2 เมตร 
รวมลึกเฉลี่ย 2.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,862 ลบ.ม. โดยน า
ดินที่ขุดไปท าคันดินหนึ่งข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-43 ล าดับที ่67 (ส านักช่าง) 

      

   66. ค่าขุดลอกล าห้วยแอก ช่วงบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 9 ต าบลหนองแวงโสกพระ - 
เขตบ้านกุดหอยกาบ หมู่ที่ 6 ต าบลหันโจด อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 500,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยแอก ช่วงบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 9 ต าบลหนองแวง
โสกพระ - เขตบ้านกุดหอยกาบ หมู่ที่ 6 ต าบลหันโจด อ าเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น ขนาดล าห้วยกว้าง 25 เมตร ยาว 523 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 
เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1:5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,140 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดขึ้นไปท าคันดิน
ข้างล าห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือ
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-45 ล าดับที่ 70 (ส านักช่าง) 
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   67. ค่าขุดลอกล าห้วยโสกรัง ช่วงบ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ต าบลวังม่วง - ต าบล
สระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 499,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยโสกรัง ช่วงบ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 ต าบลวังม่วง - 
ต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดล าห้วยกว้าง 18 เมตร 
ยาว 685 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.65 เมตร ลาดเอียง 1:1:5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 
1.85 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13 ,155 
ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันคูท้ังสองข้าง  พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และ
ติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-63 ล าดับที่ 99 (ส านักช่าง) 

   

   68. ค่าขุดลอกล าห้วยคลองหนองแสง ช่วงบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ต าบลสระแก้ว 
อ าเภอเปือยน้อย - ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

จ านวน 499,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยคลองหนองแสง ช่วงบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 1 ต าบล
สระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย - ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
ขนาดล าห้วยกว้าง 16 เมตร ยาว 890 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.70 เมตร ลาดเอียง 
1:1:5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 1.80 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,130 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันคูทั้งสองข้าง  พร้อม
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-64 ล าดับที่ 100 (ส านักช่าง) 

   

   69. ค่าขุดลอกล าห้วยโคกโปร่งแดง ช่วงบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ต าบล
หนองไผ่ล้อม - ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  

จ านวน 499,000  บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าห้วยโคกโปร่งแดง ช่วงบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ต าบล
หนองไผ่ล้อม - ต าบลดอนดู่ อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขนาดล า
ห้วยกว้าง 15 เมตร ยาว 718 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.20 เมตร ลาดเอียง 1:1:5 ขุด
ลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.30 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,128 ลบ.ม. โดยน าดินที่ขุดไปท าคันคูทั้งสองข้าง  พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายช่ือโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้าท่ี 5-64 ล าดับที่ 101 (ส านักช่าง) 

   



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

แผนงานงบกลาง 

470 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 170,930,300 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปน 

แผนงานงบกลาง 
   

งบกลาง รวม 170,930,300 บาท 

 
งบกลาง รวม 170,930,300 บาท 

  
งบกลาง รวม 170,930,300 บาท 

  
คาชําระหนี้เงินตน จํานวน 31,211,000  บาท 

    
  เพ่ือจายเปนคาชําระหน้ีเงินตน เงินกูเงินทุนสงเสรมิกิจการองคการ 

บริหารสวนจังหวัด (ก.ส.อ.) (กองคลัง) จํานวน  31,211,000  บาท 
 

  
 

  

  
คาชําระดอกเบ้ีย จํานวน 2,500,000 บาท 

    
  เพ่ือจายเปนคาชําระดอกเบ้ีย เงินกูเงินทุนสงเสรมิกิจการองคการ 

บริหารสวนจังหวัด (ก.ส.อ.)  (กองคลัง) จํานวน  2,500,000  บาท 
 

  
 

  

  
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 5,188,500 บาท 

    

  1. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมพนักงานจาง 
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจาง 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (กองการเจาหนาท่ี) 
จํานวน  3,500,000  บาท 
2. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมพนักงานจางตามภารกิจ 
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจาง 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (สํานักการศึกษาฯ) 
จํานวน 1,176,000 บาท 
3. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม พนักงานจาง            
(ตําแหนง ครูอาสาพัฒนาการกีฬา) 
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจาง 
ตามภารกิจ ตําแหนง ครูอาสาพัฒนาการกีฬาสังกัดองคกาบริหาร 
สวนจังหวัดขอนแกน (กองการเจาหนาท่ี)  จํานวน 24,000 บาท 
4. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม พนักงานจาง 
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจาง 
ของสถานศึกษาสังกัดองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
(สํานักการศึกษาฯ) จํานวน 488,500 บาท 
 

      

  
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 250,000 บาท 

  

  เพ่ือจายเปนเงินสบทบกองทุนเงินทดแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางท่ัวไปสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
โดยจายจากเงินรายไดองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน (กองคลัง) 
 

   

  
เงินสนับสนนุงบประมาณรายจายกิจการโครงการอ่ืนๆ จํานวน 24,650,000 บาท 

    

  เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุนงบประมาณรายจายเฉพาะการ 
สถานีขนสงผูโดยสาร องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  
(กองกิจการขนสง) 
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สํารองจาย จํานวน 51,900,000 บาท 

    

  เพ่ือจายในกรณีท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา หรือในกรณ ี
เกิดสาธารณภัย หรือจายเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน
โดยรวม ตลอดจนจายในกรณีท่ีมคีวามจําเปนและเหมาะสม  
(สํานักปลัดฯ) 
 

  
 

  

  
รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 54,630,800 บาท 

    

  1. เงินคาบํารุงสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 
    เพ่ือจายเปนเงินคาบํารุงสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัด 
    แหงประเทศไทย (สาํนักงานเลขานุการ) จํานวน1,000,000 บาท 
2. คาใชจายในการสงเคราะหผูปวยยากไรขององคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเคราะหผูปวยยากไรของ 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (กองสาธารณสุข)  
จํานวน 100,000 บาท 

3. เงินสมทบกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ 
    ภายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน 
    เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพ 
    ภายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน  (กองสาธารณสุข) 
    จํานวน 2,000,000 บาท 
4. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 

เพ่ือจายเปนสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถ่ิน 
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

    พ.ศ. 2500 ซึ่งไดสมทบในอัตรารอยละสามของรายไดประจํา 
    (กองคลัง) จํานวน 38,894,200 บาท 
5. เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพของขาราชการบํานาญ        
สวนทองถ่ิน (กองคลัง) จํานวน 700,000 บาท 

6. เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 
เพ่ือจายเปนเงินบําเหน็จรายเดือน/รายป ในกรณีท่ีมีการเกษียณอายุ
ราชการหรือลาออก ใหแกลูกจางประจําสังกัดองคการบรหิารสวน
จังหวัดขอนแกน (กองคลัง)  จํานวน 6,000,000 บาท 

7.  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ (กบข.) 
สังกัดสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สํานักการศึกษาฯ) 
จํานวน 230,000 บาท 

8. เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ (กบข.)  
ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (สํานักการศึกษาฯ)
จํานวน  5,608,000 บาท 
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9. เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา (กสจ.) 
เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา 
(กสจ.)  ใหแกลูกจางประจํา ของสถานศึกษาสังกัดองคการบรหิาร 
สวนจังหวัดขอนแกน (สํานักการศกึษาฯ)  

    จํานวน  98,600 บาท 
  

  
เงินชวยพิเศษ จํานวน 600,000 บาท 

    
  เพ่ือจายเปนเงินชวยพิเศษ และเงินชวยเหลือคาทําศพ กรณี ขาราชการ

สวนทองถ่ินถึงแกกรรมในตําแหนง (3 เทาของเงินเดือน) (กองคลัง) 
  

 
  

 



















































































































































































































































































































































































































































 
 
 
 

สวนที่ 3 
 

งบประมาณรายจายเฉพาะการ 
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ของ 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 

รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ 
กิจการสถานีขนสงผูโดยสาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 
     ต้ังไว  รวม  30,070,000  บาท 
 

ประมาณการรายรับ 
ประมาณการ 

ป 2565 
หมายเหตุ 

รายได   
คาบริการสถานีขนสง   

คาธรรมเนียมบริการชองจอดรถ 4,000,000  
   
คาบริการหองสุขา -  

   
คาบริการอ่ืน ๆ   

1. คาเชาสถานีขนสง ติดตั้งปายโฆษณา 140,000  
     2. คาเชาสถานีขนสง จําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด 480,000  
   
   
รายไดเบ็ดเตล็ด 800,000  
   
เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายท่ัวไป 24,650,000  
   
   

รวมรายรับท้ังสิ้น 30,070,000  
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 

รายงานประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ 
กิจการสถานีขนสงผูโดยสาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 
      ต้ังไว   รวม   30,066,600  บาท 
 

ดาน/แผนงาน 
ประมาณการ 

ป 2565 
หมายเหตุ 

งบบุคลากร   
- คาตอบแทนพนักงานจาง 5,704,000  
- เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 200,000  
   

งบดําเนินงาน   
- คาตอบแทน 2,250,000  
- คาใชสอย 11,495,000  
- คาวัสด ุ 1,520,000  
- คาสาธารณูปโภค 5,420,000  
   

งบลงทุน   
- คาครุภณัฑ 169,000  
- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 2,966,000  
   

งบกลาง   
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 180,000  
- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบท.) 162,600  

   
รวมจายท้ังสิ้น 30,066,600  
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ  
กิจการสถานีขนสงผูโดยสาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 
ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น    30,070,000 บาท   แยกเปน 

 

คาบริการสถานีขนสง รวม 4,000,000 บาท 

 คาธรรมเนียมบริการชองจอดรถ จํานวน 4,000,000 บาท 

 
โดยประมาณการจากขอเท็จจริง ท่ีคาดวาจะไดรับจากสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง  
ท่ีอยูในความรับผดิชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    

คาบริการอ่ืนๆ  รวม 620,000 บาท 

 คาเชาสถานขีนสง ติดต้ังปายโฆษณา จํานวน 140,000 บาท 

 
โดยประมาณการจากขอเท็จจริง ท่ีคาดวาจะไดรับจากสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหงท่ีอยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    

 คาเชาสถานขีนสงผูโดยสาร เพ่ือจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด จํานวน 480,000 บาท 

 
โดยประมาณการจากขอเท็จจริง ท่ีคาดวาจะไดรับจากสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหงท่ีอยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    

รายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 800,000 บาท 

 
โดยประมาณการจากขอเท็จจริง ท่ีคาดวาจะไดรับจากสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหงท่ีอยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    

เงินสนับสนนุจากงบประมาณรายจายท่ัวไป จํานวน 24,650,000 บาท 

 

เงินงบประมาณรายจายท่ัวไปชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ เพ่ือจายเปน
คาจางช่ัวคราว คาจางพนักงานจาง คาตอบแทน คาใชสอยและคาวัสดุ คาครุภณัฑ 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    
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งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ  
กิจการสถานีขนสงผูโดยสาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 
ประมาณการรายจาย รวมท้ังสิ้น   30,066,600 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง และเงินชวยเหลือจากงบประมาณรายจายท่ัวไป 
แยกเปน 

 

งบบุคลากร รวม 5,904,000 บาท 

 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 5,904,000 บาท 

  คาจางพนักงานจาง จํานวน 5,704,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปของ

สถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ องคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน   

   

  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนกังานจาง จํานวน 200,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน

จางท่ัวไป ของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจงัหวัดขอนแกน   

   

งบดําเนินงาน รวม 20,685,000 บาท 

 คาตอบแทน รวม 2,250,000 บาท 

  1. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 750,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินรางวัลเจาหนาท่ีตํารวจและทหารท่ีปฏิบัติงานในสถานีขนสง
ผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

   

  2. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน 1,500,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของขาราชการ

ลูกจางประจํา และพนักงานจางของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน กรณีท่ีมีงานจําเปนเรงดวนตอง
รีบดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด 

   

 คาใชสอย รวม 11,495,000 บาท 

  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ รวม 9,300,000 บาท 

   1. คาเชาทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเชาทรัพยสิน ในกิจการของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง  
ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

   

   2. คาจางเหมาบริการ จํานวน 9,000,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการท่ีเปนกิจการของสถานีขนสงผูโดยสาร ทุกแหง ท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน จางเหมาพนักงานทํา
ความสะอาดอาคารสํานักงาน อาคารสถานีขนสงผูโดยสาร จางเหมาพนักงานรักษา
ความปลอดภัยสถานีขนสงผูโดยสาร  ทุกแหง จางเหมาถายเอกสาร จางเหมากําจัด
ปลวก จางเหมากําจัดขยะ และกําจัดสิ่งปฏิกูลอ่ืนๆ 

   

   3. คาโฆษณาและเผยแพร    จํานวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการโฆษณา เผยแพร ประชาสัมพันธกิจการ อันเปน

ภารกิจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และสถานีขนสง
ผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 
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  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 50,000 บาท 

   1. คาใชจายในงานรัฐพิธี จํานวน 50,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาใชจายในงานรัฐพิธี และพิธีการอ่ืนๆ ท่ีรัฐบาล หรือทางราชการ

จัดข้ึน มีหมายกําหนดการท่ีกําหนดไวเปนประจําและงานพิธีการอ่ืนๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เชน คาจัดซื้อดอกไม คาจัดทําพานพุม ธูปเทียนแพร กรวยดอกไม 
พวงมาลา ซุมเฉลิมพระเกียรติ คาจัดซื้อธงเฉลิมพระเกียรติในวันสําคัญตางๆ 
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

   

  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน  ๆ  รวม 600,000 บาท 

   1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในการเดินทางไปราชการท้ังในและนอกเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 

   

   2. คาใชจายโครงการอบรมสัมมนาการเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยการ
ใหบริการและการมีสวนรวมในการใหบริการขนสงผูโดยสาร    

จํานวน 250,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมสัมมนาการเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัย
การใหบริการและการมีสวนรวมในการใหบริการขนสงผูโดยสารสถานีขนสง
ผูโดยสารทุกแหงท่ีอยูในความรับผิดชอบของ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
รายละเอียดตามโครงการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
เขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 988  
ลําดับท่ี 29  (กองกิจการขนสง)   

   

   3. คาใชจายในการจัดระบบจราจรภายในสถานีขนสงผูโดยสาร   จํานวน 300,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดระบบจราจรภายในสถานีขนสงผูโดยสารทุก

แหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เชน 
ติดตั้งและซอมแซมเครื่องหมายสัญญาณจราจร ปายเตือน ปายบังคับ ปายไฟ 
ไฟสองสวาง งานตีเสนจราจร งานตีเสนชองจอดรถ และสัญลักษณบนพ้ืนผิว
จราจร  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม
และการเขารับการอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 988  
ลําดับท่ี 30  (กองกิจการขนสง)   

   

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม     รวม 1,545,000 บาท 

   คาซอมแซมครุภัณฑ     จํานวน 150,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหงท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   

   คาซอมแซมยานพาหนะ   จํานวน 70,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาซอมแซมยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใชเก่ียวกับ

ยานพาหนะของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
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   คาซอมแซมระบบไฟฟา จํานวน 200,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนคาซอมแซมระบบไฟฟาของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหงท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   

   คาซอมแซมสิ่งกอสราง จํานวน 1,125,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมสิ่งกอสรางท่ีเปนทรัพยสินของสถานีขนสง
ผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน   

   

 คาวัสดุ รวม 1,520,000 บาท 

  คาวัสดุสํานักงาน   จํานวน 200,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพตางๆ ท่ีใชในราชการของ 

สถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน  

   

  คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุสื่อสารของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   

  คาวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 350,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบาน งานครัว สําหรับใชในกิจการของสถานีขนสง

ผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 

   

  คาวัสดุกอสราง    จํานวน 250,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง และเครื่องมือเครื่องใชสําหรับงานกอสราง ภายในสถานี

ขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 

   

  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง   จํานวน 70,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชอ่ืน ๆ ท่ี

ใชกับยานพาหนะ ของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง  ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

   

  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ จํานวน 250,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคานํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น สําหรับใชกับรถยนต รถจักรยานยนต และ

เครื่องมือ เครื่องใชอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับเครื่องยนต ท่ีใชในราชการของสถานีขนสงผูโดยสาร
ทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

   

  คาวัสดุการเกษตร   จํานวน 200,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของของสถานีขนสง

ผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 

   

  คาวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรท่ีใชกับเครื่องคอมพิวเตอรของสถานีขนสง

ผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน 

   

 คาสาธารณูปโภค   รวม 5,420,000 บาท 

  คาไฟฟา    จํานวน 4,500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาไฟฟาของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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  คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 800,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคานํ้าประปา คานํ้าบาดาลของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง   ท่ีอยูในความ

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   

  คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 55,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคมและการสื่อสาร เชน คาวิทยุสื่อสาร 

คาใชจายเก่ียวกับระบบอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอ่ืนๆ ของสถานีขนสงผูโดยสาร  
ทุกแหง ท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   

   

  คาบริการโทรศัพท จํานวน 65,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทท่ีอยูในความรับผิดชอบของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหง    

ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
   

งบลงทุน รวม 3,135,000 บาท 
 คาครุภัณฑ รวม 169,000 บาท 
  1. ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส รวม 120,000 บาท 

   1.1 คาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 34,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือใชในราชการสถานีขนสง
ผูโดยสารอําเภอบานไผและสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอชุมแพ ซึ่งเปนครุภณัฑท่ี
มีกําหนดไวตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดดังน้ี 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)        
มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1  
หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจาํแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา   
4 GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมลู ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 
TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุมนอยกวา 250 GB จํานวน 1  
หนวย   

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว จํานวน 1 หนวย 

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ของ
องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี ผ.03-23 ลําดับท่ี 96 (กองกิจการขนสง)   
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   1.2 คาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2           
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

จํานวน 30,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชในราชการสถานี
ขนสงผูโดยสารแหงท่ี 3 เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหมีความสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน ซึ่งเปนครภุัณฑท่ีมกํีาหนดไวตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดจิิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดดงัน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) ) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมเีทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 
หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจาํแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB  
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือ
ดีกวา ดังน้ี 
1) เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาด 
ไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง  
แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมลู ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุมนอยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว จํานวน 1 หนวย 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี  
22 มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ของ 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี ผ.03-24 ลําดับท่ี 97 (กองกิจการขนสง)   
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   1.3 คาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 46,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 2 เครื่อง เพ่ือใชในราชการสถานีขนสงผูโดยสารแหงท่ี 3  เปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ซึ่งเปนครุภณัฑท่ีมี
กําหนดไวในตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดดังน้ี 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมเีทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 
 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจาํแบบ Cache Memory  
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB  
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพโดยมีคณุลักษณะอยางใดอยางหน่ึงหรือดีกวา
ดังน้ี 
1) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถ
ในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 
2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB  
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมลู ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB  
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 น้ิว ความละเอียดแบบ FHD 
(1920x1080)  
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555 ลงวันท่ี 22 
มีนาคม 2560 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี ผ.03-29 ลําดับท่ี 120 (กองกิจการขนสง)    

   

   1.4 คาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบท่ี 1      
(18 หนา/นาที) 

จํานวน 10,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบท่ี 1 (18 
หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชในราชการสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอบานไผ  
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบัิติงานใหมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ซึ่งเปน
ครุภณัฑท่ีมีกําหนดไวในตามเกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
รายละเอียดดังน้ี 
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 
(ppm) 
 - มีความเร็วในการพิมพสีสาํหรบักระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา ตอนาที (ppm) 
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 - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัตไิด 
 - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
 - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
 - มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1555  
ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององค 
การบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี ผ.03-24 ลําดับท่ี 98 (กองกิจการขนสง)   

  2. ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย รวม 45,000 บาท 
   2.1 คาจัดซ้ือรถเข็นชนิดนั่ง จํานวน 45,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อรถเข็นชนิดน่ัง จํานวน 3 คัน เพ่ือใชในราชการสถานีขนสง

ผูโดยสารอําเภอชุมแพ, สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอภูเวียง และ สถานีขนสง
ผูโดยสารอําเภอบานไผ ซึ่งเปนครภุัณฑท่ีมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ รายละเอียด ดังน้ี   
- เปนรถเข็นผูปวยชนิดน่ัง 
- โครงตัวรถทําดวยโลหะไมเปนสนิม ขนาดไมนอยกวา 7/8 น้ิว 
- พ้ืนท่ีน่ังและพนักพิงหลังทําดวยแผนโลหะหนาไมเปนสนิม 
- ท่ีน่ังขนาดไมนอยกวา 18 x 18 น้ิว 
- มีท่ีวางเทาทําดวยอะลูมเินียม 
- มีท่ีวางแขน 2 ขาง  ทําดวยแผนโลหะหนาไมเปนสนิม 
- มีลอยางตัน 4 ลอ 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี  
22 มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  
ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี ผ.03-24 ลําดับท่ี 99 (กองกิจการขนสง)  

   

  3. ครุภัณฑสํานักงาน รวม 4,000  บาท 
    3.1 คาจัดซ้ือเคร่ืองคิดเลขแบบพิมพระบบไฟฟา จํานวน 4,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องคิดเลขแบบพิมพระบบไฟฟา เพ่ือใชในราชการ 

สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอชุมแพ ซึ่งเปนครุภณัฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภณัฑ แตหาซื้อไดตามราคาในทองถ่ิน รายละเอียด ดังน้ี  
- ผลิตดวยวัสดคุุณภาพดีแข็งแรง ทนทานเปนพิเศษ (Heavy Duty) 
- จอแสดงผลดิจิทัล ขนาดใหญพิเศษ แสดงตัวเลข 12 หลัก 
- ความเร็วในการพิมพ 4.4 บรรทัด/วินาที 
- มีฟงกชันทอนเงิน (Change Function)  
- มีฟงกชันพิมพซ้ํา (Reprint)  
- คํานวณราคาขายและตนทุนแบบ Mark up, Mark down  
- คํานวณหาคาเปอรเซ็นตทางธุรกิจ ตนทุน ราคาขาย กําไร (Cost, Sell, 
Margin)  
- คํานวณหาคาภาษีอัตโนมตัิ (TAX+, TAX-)  
- คํานวณการบวกเลขซ้ํา รวมยอดยอยและยอดรวมแตละชุด  

   



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน        699           

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 

- แสดงจํานวนครั้งท่ีคํานวณตัวเลข (Item Counter)  
- แปนคียยางขนาดใหญ เพ่ิมความนุมและทนทาน  
- ใชพลังงานไฟ AC 220 โวลต มี AC Adaptor  
- ขนาดไมนอยกวา 37.6 x 20.4 x 11.1 เซนติเมตร (กวาง x ยาว x สูง)    
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 
มิถุนายน 2552 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององค 
การบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี ผ.03-24 ลําดับท่ี 100 (กองกิจการขนสง)   

 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 2,966,000 บาท 

  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รวม 2,966,000 บาท 

   1. คาปรับปรุงซอมแซมพ้ืนดาดฟาและเพดาน (อาคารผูโดยสารท่ี 1) จํานวน 260,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมพ้ืนดาดฟาและเพดาน  (อาคารผูโดยสารท่ี 1) 

สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกน แหงท่ี 3 รายละเอียดงานประกอบดวย 
งานดาดฟา พ้ืนท่ีไมนอยกวา 126 ตารางเมตร และงานเพดานพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
18 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 6-11 ลําดับท่ี 17 (กองกิจการขนสง)   

   

   2. คาปรับปรุงพ้ืนทางเดินรอบอาคารสถานขีนสงผูโดยสารอําเภอบานไผ     
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงพ้ืนทางเดนิรอบอาคารสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอ   
บานไผ จังหวัดขอนแกน พ้ืนท่ีไมนอยกวา 487 ตารางเมตร รายละเอียด     
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 6-11 ลําดับท่ี 18 (กองกิจการขนสง)   

   

   3. คาปรับปรุงฝาเพดานและระบบไฟฟาอาคารสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอ
บานไผ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 600,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงฝาเพดานและระบบไฟฟาอาคารสถานีขนสงผูโดยสาร
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน พ้ืนท่ีไมนอยกวา 820 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 6-12 ลําดับท่ี 19 (กองกิจการขนสง)   

   

   4. คากอสรางหองพักเจาหนาท่ีและท่ีพักสําหรับสูบบุหร่ีสถานีขนสงผูโดยสาร
อําเภอภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 331,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคากอสรางหองพักเจาหนาท่ีและท่ีพักสําหรับสูบบุหรีส่ถานีขนสง
ผูโดยสารอําเภอภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน รายละเอียดงานประกอบ 
ดวย งานกอสรางอาคารเสาและโครงหลังคาเหล็ก กออิฐฉาบปูนเรยีบ มุงหลังคา 
เหล็กรดี พรอมเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู ขนาดอาคารกวาง 9 เมตร 
ยาว 4 เมตร พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 36 ตารางเมตร และงานกอสรางท่ีพักสูบบุหรี่ 
โครงสรางเหล็กมุงหลังคาเหล็กรีด ขนาดกวาง 3.9 เมตร ยาว 1.9 เมตร พ้ืนท่ี
รวมไมนอยกวา 3.4 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 6-13 ลําดับท่ี 22 (กองกิจการขนสง)   

   



 700          ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565   องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสงผูโดยสาร 

   5. คาปรับปรุงอาคารสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอภูเวียง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 275,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงอาคารสถานีขนสงผูโดยสารอําเภอภูเวียง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน รายละเอียดงานประกอบดวย งานปรับปรุงฝาเพดานบริเวณ
หลังคาดานหนาอาคาร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 68 ตารางเมตร งานปรับปรุงหองนาย
สถานีประกอบไปดวยงานเปลี่ยนผามานเดิม งานปรับปรุงฝาเพดาน และงานรื้อ
ถอนเครื่องปรับอากาศและตดิตั้งเครื่องปรับอากาศใหมขนาด 15,000 บีทียู งาน
ปรับปรุงหองเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ประกอบไปดวย งานปรับปรุง     
ฝาเพดาน งานตดิตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 บีทียู งานปรับปรุงปาย
สถานีและพ้ืนท่ีโดยรอบ ประกอบไปดวย งานกออิฐผนังและติดผนังหินแกรนิต
สลักขอความตามแบบ ผิวผนังทําผิวหินลาง งานปูบล็อกคอนกรีตพรอมติดตั้ง
โตะมาหินขัดจํานวน 2 ชุด รายละเอียด ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 6-14 ลําดับท่ี 23 (กองกิจการขนสง)   

   

   6. คาปรับปรุงซอมแซมหองน้ําภายในสถานขีนสงผูโดยสาร อาคาร 1  
สถานขีนสงผูโดยสารอําเภอชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมหองนํ้าภายในสถานีขนสงผูโดยสาร อาคาร 1 
สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน รายละเอียด
งานประกอบดวย งานวางทอระบบสุขาภิบาล งานปูกระเบ้ืองพ้ืน ผนังติดตัง้
สุขภณัฑหองนํ้า อาคารหองนํ้า ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 12 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 6-12 ลําดับท่ี 20 (กองกิจการขนสง)   

   

   7. คาปรับปรุงซอมแซมหองน้ําภายในสถานขีนสงผูโดยสาร อาคาร 2  
สถานขีนสงผูโดยสารอําเภอชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 

จํานวน 500,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมหองนํ้าภายในสถานีขนสงผูโดยสาร อาคาร 2 
สถานีขนสงผูโดยสารอําเภอชุมแพ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน รายละเอียด
งานประกอบดวยงานวางทอระบบสุขาภิบาล งานปูกระเบ้ืองพ้ืน ผนัง งานติดตั้ง
สุขภณัฑหองนํ้า งานระบบไฟฟา งานทาสี อาคารหองนํ้า ขนาดกวาง 3.30 เมตร 
ยาว 10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 ขององค 
การบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หนาท่ี 6-12 ลําดับท่ี 21 (กองกิจการขนสง)   

   

  งบกลาง    รวม 342,600 บาท 
   งบกลาง   รวม 180,000 บาท 
    1. เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จํานวน 180,000 บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหกับพนักงานจางตามภารกิจ

และพนักงานจางท่ัวไป ของสถานีขนสงผูโดยสารทุกแหงท่ีอยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

   

   รายจายตามขอผูกพัน     รวม 162,600 บาท 
    2. เงินสมทบกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถิน่ (ก.บ.ท.) จํานวน 162,600 บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญตัิบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2500 ซึ่งสมทบในอัตรารอยละสามของรายไดสถานีขนสงผูโดยสาร 
ไมรวมเงินอุดหนุน 
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