


 

คำนำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
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ประกาศ องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั ้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงขอประกาศผลการ
ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
กำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดังน้ี  

 
ก. วิสัยทัศน์ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

"องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นองค์กรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุ่งมั่นพัฒนาขอนแก่น 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง" 
 

ข. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
1. พัฒนาคนและสังคมใหม้ีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม     
 เห็นคุณค่าภูมิปัญญาและชุมชนท้องถิ่น 

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

มาตรฐาน 
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5. ประสานและเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง 
 ระบบบริการสาธารณะ 

6. สร้างความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วน และเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากใหม้ั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่
อย่างย่ังยืน 

8. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างย่ังยืน 
9. บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมมาภิบาลและการมสี่วนร่วมของประชาชน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพคน และสังคม 

1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวัย 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 

4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเล่นกีฬา และ
พัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ 

5. อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้เป็นมรดกของคนรุ่น
ต่อไป 

6. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายเช่ือมโยงสู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และ
เผยแพร่สูส่ังคม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษา 

1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา ใหม้ีคณุภาพได้มาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน 

2. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเช่ือมโยงกับภูมิ
สังคม 

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ และ
พัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและศลีธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1. พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอให้ได้
มาตรฐาน 

2. พัฒนาเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนสง่ผู้โดยสารให้ได้
มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเมือง
และชุมชน 

4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค 

5. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City) 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่าง
ครบวงจร 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส 

5. ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิม
รายได้และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. สนับสนุน ส่งเสริม ฟ้ืนฟู รกัษาป่าและป่าต้นน้ำลำธาร 

2. พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้
เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

3. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการชะแบบครบวงจรและน้ำเสียชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม 

4. เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที ่

5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

6. สนับสนุน ส่งเสริมการใช้พลงังานทางเลือก 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

2. พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส เป็น
ธรรม และตรวจสอบได้ 

3. พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ง. การวางแผน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น    

(พ.ศ. 2561 – 2565)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)    
เมื ่อวันที่  14  มิถุนายน พ.ศ. 2562  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ

การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

0 0 3 1,350,000.00 95 568,447,000.00 121 928,737,500.00 117 915,108,000.00

การพัฒนา
การศึกษา 

0 0 0 0 149 365,548,456.00 226 413,535,385.00 159 261,642,180.00

การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

0 0 20 9,216,000.00 2,009 2,266,169,422.76 1,281 850,364,600.00 1,494 1,269,702,300.00

การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

0 0 0 0 42 39,122,000.00 39 38,844,500.00 39 41,342,000.00

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

0 0 2 694,000.00 343 463,508,528.00 475 347,743,228.00 235 224,083,128.00

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

0 0 0 0 85 213,074,580.00 116 316,370,400.00 77 171,751,350.00

รวม 0 0 25 11,260,000.00 2,723 3,915,869,986.76 2,258 2,895,595,613.00 2,121 2,883,628,958.00
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จ. การจัดทำงบประมาณ 

ผู้บริหารอบจ.ขอนแก่น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ จำนวน 1,369 โครงการ งบประมาณ 3,530,928,490 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 58 33,887,530.00

การพัฒนาการศึกษา 95 2,797,986,600.00

การพัฒนาเมืองและชุมชน 970 518,276,360.37

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 9 6,954,500.00
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 218 91,521,500.00

การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 19 82,302,000.00

รวม 1,369 3,530,928,490.37
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบจ.ขอนแก่น ที่มีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ส่งเสริมกิจการสาธารณสุข 1,424,530.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อดำเนินการหรือ
สนับสนุนให้มีการป้องกัน 
ควบคุม การแพร่ การระงับ
การระบาดของโรคระบาด 

และโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่
ต้องเฝ้าระวังตลอดจนสร้าง
ภูมิคุ้มกัน โรคให้กับผู้ที่มี
ภาวะเสี่ยงรวมทั้งการ

ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อ 

เด็ก/เยาวชน และ 
ประชาชนในเขต
พื้นที่ จังหวัด
ขอนแก่น 

2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) จังหวัดขอนแก่น 

(อุดหนุนสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

ขอนแก่น) 

1,560,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนางานสุขภาพภาค

ประชาชนและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ

เครือข่าย อสม.ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น 

เครือข่าย อสม.ใน
จังหวัด ขอนแก่น
จำนวน 270 แห่ง 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

3 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

การบริการที่สมบูรณ์แบบ
เพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะ

ปากแหว่ง เพดานโหว่ และ
ความพิการแต่กำเนิดของ
ศรีษะและใบหน้า ในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุน

มูลนิธิตะวันฉาย) 

300,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อพัฒนาการบริการที่
สมบูรณ์แบบในการดูแล

ผู้ป่วยฯ ให้มีความสมบูรณ์
แบบครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน

ได้แก่ สุขภาพ การศึกษาการ
ดำรงชีวิต สังคม และ การ

เสริมสร้างพลังอำนาจในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น 2.เพื่อให้
ผู้ป่วยได้รับการพัฒนาการ
และเสริมสร้าง ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 

-ผู้ป่วยปากแหว่ง 
เพดาน โหว่และ

พิการทางศรีษะ และ
ใบหน้า จำนวน 150 

คน 

4. การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันและ ปราบปรามยา

เสพติด 

0 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.ฝึกอบรมให้ความรู้นักเรียน
โรงเรียนใน สังกัดและ

นักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษา
ขอนแก่น 2.จัดกิจกรรม/

นิทรรศการต่อต้านยาเสพติด 
วันยาเสพติดโลก 

-จัดอบรม/กิจกรรม 
รณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับ สิ่งเสพติด
ให้กับเด็ก เยาวชน
และประชาชนใน 
เขตพ้ืนที่จังหวัด

ขอนแก่น
5 การพัฒนาคุณภาพ

คนและสังคม 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
สำหรับ เด็กและเยาวชน 

0 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในจัด
กิจกรรมสำหรับเด็กและ

เยาวชน 

-เด็ก และเยาวชน ใน
เขตจังหวัดขอนแก่น 

6 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

สนับสนุนช่วยเหลือเด็ก/
สตรี เยาวชน คนชรา 

ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ 

1,196,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.ส่งเสริมศักยภาพ ให้ความรู้
ให้กับสตรี เยาวชน คนชรา
ผู้ด้อยโอกาส และคน พิการ 
2.ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ให้กับสตรี เยาวชน คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 3.
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับสตรี เยาวชน 

คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคน
พิการ 

-เด็ก สตรี เยาวชน 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
และ คนพิการ ใน

พื้นที่จังหวัด 
ขอนแก่น 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

7 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

สร้างจิตสำนึกปกป้อง
สถาบันและ สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของ 

คนในชาติ 

2,532,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ 
ความรักชาติ ศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ภายใต้ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหา 

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ สร้างแรง
บันดาลใจ สร้าง 
ความรัก ความ

สามัคคีของ คนใน
ชาติ ตลอดจนยึดม่ัน 
เทิดทูนสถาบันหลัก
ของ ชาติ โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย 

เยาวชน ประชาชน 
ใน จ.ขอนแก่น 

ข้าราชการ พนักงาน
และโรงเรียนใน 

สังกัด อบจ. จำนวน 
2,500 คน 

8 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับ

ผู้ด้อยโอกาส 

500,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต.

1.เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ด้อย โอกาส ผู้
ยากไร้ หรือผู้ยากจน ให้มีที่
อยู่อาศัย เป็นของตนเอง

อย่างม่ันคงถาวร 

ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ให้กับ ผู้ด้อยโอกาส
ในเขตพ้ืนที่ จังหวัด
ขอนแก่น ตามที่ได ้

รับรองขอ
9 การพัฒนาคุณภาพ

คนและสังคม 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดขอนแก่น 

(อุดหนุนที่ทำการปกครอง
จังหวัดขอนแก่น) 

1,000,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต.

-เยาวชนและประชาชนใน
เขตจังหวัดขอนแก่น มีความรู้ 
ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัย

ของ ยาเสพติด 

เยาวชนและ
ประชาชน ภายใน

เขตจังหวัด ขอนแก่น 

10 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

กาชาดใส่ใจบรรเทาทุกข์ 300,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือ
และสงเคราะห์ แก่ราษฎรผู้
ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ 

ผู้พิการและผู้สูงอายุ
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด 

ขอนแก่น 2.เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลงานของ เหล่ากาชาด

จังหวัด สภากาชาดไทย และ 
อบจ.ขอนแก่น ให้ประชาชน

ได้รับทราบ 

-ประชาชนผู้ประสบ
อัคคีภัย อุทกภยั วาต

ภัย ภัยหนาว 
ตลอดจนผู้ยากไร้ ผู้
พิการ และผู้สูงอาย ุ

ในพื้นที่จังหวัด 
ขอนแก่น 

11 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ 
สนับสนุนกิจการกีฬา 

6,755,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชน มีความตื่นตัวใน
การเล่นกีฬาและออกกำลัง
กาย 2.เพื่อส่งเสริมกจิกรรม

ในการแข่งขันกีฬาทุก 
ประเภทสู่ความเป็นเลิศ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 
นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน ประชาชน 
และผู้สนใจ ในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

12 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

3,550,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
งานไหมและ งานประเพณีที่
สำคัญของจังหวัดขอนแก่น 

เพื่อจัดงานประเพณ๊
สงกรานต์ อบจ.ขก เพื่อจัด
งานประเพณีที่สำคัญของ

จังหวัด ขอนแก่น 

- จัดคุ้มวัฒนธรรมใน 
เทศกาลงานไหม 
นานาชาติฯ - 

ประชาชนได้ร่วมกัน 
สนับสนุนส่งเสริม 
วัฒนธรรมของ

ท้องถ่ิน
13 การพัฒนาคุณภาพ

คนและสังคม 
อบรมเยาวชนพุทธ คริสต์ 

หรืออิสลาม 
0 สำนัก/กอง

การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสืบสาน

ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
ให้คงไว้สืบไป 

เยาวชน จำนวน 100 
คน 

14 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

อบรมส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะ จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญา ท้องถ่ิน 

400,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสืบสาน 

ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
ให้คงไว้สืบไป 

ประชาชนในเขต
จังหวัด ขอนแก่น 

15 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
และผู้นำทางศาสนพิธี 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีแก่เยาวชน และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางศาสน

พิธี 

เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 
100 คน

16 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

บุญคูนลาน ข้าวโพดหวาน 
สานไมตรี ข้าวจ่ีแซบ และ
งาน กาชาด อำเภอบ้านฝาง 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อสืบสานและอนุรักษ์
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี 2.
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3.เพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคีของ

ประชาชน 

ประชาชนและ
เยาวชนใน พื้นที่
อำเภอบ้านฝางได้ 
รำลึกถึงจารีตขบบ

ธรรมเนียม ประเพณี
อันเก่าแก่ของ 

ท้องถ่ิน
17 การพัฒนาคุณภาพ

คนและสังคม 
จัดงานประเพณีออกพรรษา 

ลอยประทีปบูชาพุทธ
กตัญญ ู

100,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
และสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถ่ิน 2.เพื่อสร้าง
ความรักความสามัคคี ความ
ร่วมมือ ของหน่วยงาน ทั้ง
ภาครัฐภาคเอกชน เยาวชน 

และประชาชนโดยใช้
วัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง 

-จัดกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ

สานขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 

18 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

สืบสานงานบุญประเพณี 
OTOP นวัตวิถี ของดีเมือง

กระนวน 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงาน
ประเพณีท้องถ่ินและศิลปะ 
การแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวางใน

สังคมไทย 2.เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการท่องเที่ยวซ่ึงจะเป็น

การสร้าง รายได้ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ 

-ประชาชน 9 ตำบล 
องค์กร ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ในเขต
พื้นที่อำเภอกระนวน 

 

 

 



หน้า 9 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

19. การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ่ และของดีอำเภอบ้าน

ไผ่ 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และ ภูมิปัญญาด้านประเพณี
ท้องถ่ินให้เป็นที่ประจักษ์
สืบไป 2. เพื่อส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรัก

สามัคคี 

-จัดงานประเพณี
บุญกุ้มข้าว ใหญ่และ
ของดีอำเภอบ้านไผ่ 

20 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

จัดงานกาชาดประจำปี รวม
ของดีเมืองชุมแพ 

200,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า
ของอำเภอชุมแพให้เป็นที่

รู้จัก 2.เพื่อรักษาประเพณีอัน
ดีงามตลอดจนภูมิปัญญา 

ท้องถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป 3.
เพื่อส่งเสริมการจำหน่าย

สินค้าตามนโยบายหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้า

พื้นเมือง 

จัดงานกาชาดฯ 7 
วัน 7 คืน โดยมี

กิจกรรมในงานดังนี้ -
จัดขบวนแห่ของดี
เมือง ชุมแพและ

ศิลปวัฒนธรรม -ออก
ร้านจำหน่ายสินค้า 
พื้นเมือง OTOP -
ประกวดพืชผล

ทางการ เกษตร -
แข่งขันและ

การละเล่น พื้นบ้าน 
21 การพัฒนาคุณภาพ

คนและสังคม 
งานศิวะราตรี ปูชะนียาลัย 

ปราสาทเปือยน้อย 
0 สำนัก/กอง

การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่ออนุรักษ์รักษาไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
งามของประชาชนอำเภอ

เปือยน้อย 2.เพื่อ
ประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก

แพร่หลาย 3.เพื่อส่งเสริม
ความรักสามัคคีของบุคลากร

ในท้องถ่ิน 

-จัดแสดงแสง สี 
เสียง -จัดขบวนแห่
ศิลปวัฒนธรรม -จัด
นิทรรศการ OTOP -
จัดประกวดอาหาร
พื้นเมือง -ประกวด
ผลิตผลทางการ 

เกษตร -การแสดง
ศิลปพื้นเมือง

22 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดงานประเพณี
สรงน้ำ พระเจ้าใหญ่ไชย

วาน ประจำปี 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อส่งเสริมและสืบสานการ
จัดงานประเพณีพระเจ้าใหญ่ 
ไชยวาน อำเภอโคกโพธ์ิไชย -
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

-จัดงานประเพณีพระ
เจ้า ใหญ่ไชยวาน 

23 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

โครงการจัดงานบุญเดือน
หก 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถ่ินไว้สืบทอดต่อไป 2.
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ความรักและความสามัคคี 

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจน 

ประชาชน 

-จัดงานประเพณีบุญ 
เดือนหก ในเขต

อำเภอ โคกโพธ์ิไชย 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

24 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ่ ของดีแวงใหญ่ 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี ท้องถ่ินให้ดำรง

อยู่สืบไป 2.เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 

ซ่ึงจะได้นำ ผลผลิตมา
ประกวดแข่งขัน 3.เป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ของอำเภอ

แวงใหญ่ 

ทุกตำบลในเขตพื้นที่
อำเภอ แวงใหญ่ รวม 
52 หมู่บ้าน ร่วมจัด

กจิกรรม 

25 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

จัดงานเทศกาลอำเภอหนอง
นาคำ (งานเทศกาลงมปลา
น้ำแดง แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระ

พุทธนาคำ 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของ
รัฐบาลในเรื่องหนึ่งตำบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2.เพื่อสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของ ท้องถ่ินให้

ดำรงอยู่ต่อไป 3.เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ของดีของ
อำเภอให้เป็นที่รู้จักโดย
แพร่หลายของคนทั่วไป 

จัดงานเทศกาล
ประจำปี ระยะเวลา 

3 วัน 3 คืน 

26 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ่ และของดีอำเภอบ้าน

แฮด 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และภูมิปัญญาด้านประเพณี
ท้องถ่ินให้เป็นที่ประจักษ์
สืบไป 2. เพื่อส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรัก

สามัคคี 

-จัดงานประเพณี
บุญกุ้มข้าว ใหญ่และ
ของดีอำเภอ บ้าน

แฮด 

27 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

แผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมใจ
ของดี อำเภอซำสูง 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 23 ปี การยกฐานะ
เป็น กิ่งอำเภอซำสูง และ
กำหนดให้เป็นงานประจำปี
ของอำเภอ 2.เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของดี อ.ซำสูง 3.

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถ่ินอันดีงามในการกราบ 
ไหว้สักการะพระเจ้าใหญ่

ในช่วงวันแรงงาน 

-ประชาชนอำเภอซำ
สูง และอำเภอ

ใกล้เคยีง 

28 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

งานประเพณีบุญคูณลาน สู่
ขวัญ ข้าวอำเภอแวงน้อย 

300,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีท้องถ่ินให้ดำรง
สืบไป 2.เพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร ซ่ึงจะ
ได้นำ ผลผลิตมาประกอด
แข่งขัน 3.เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมความรักความสามัคคี 
ของคนในพื้นที่ 

ทุกตำบลในเขต
อำเภอ แวงน้อย 

จำนวน 6 ตำบล 74 
หมูบ้าน 

 



หน้า 11 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

29 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

จัดงานประเพณีสุดยอด
สงกรานต์ อีสาน เทศกาล
ดอกคูณเสียงแคน และถนน

ข้าวเหนียว 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคม 
มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 

ฟื้นฟู สืบสานและอนุรักษ์ไว้
ซ่ึงขนบ ธรรมเนียมประเพณี

อันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป 

-จัดงานประเพณีสุด
ยอด สงกรานต์อีสาน 
ณ บริเวณ บึงแก่น
นคร และถนนข้าว
เหนียว (ถนนศรี

จันทร์ จากบริเวณ สี่
แยกเตียวฮง-บริเวณ

ศาล หลักเมือง
ขอนแก่น) 

30. การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

บุญกุ้มข้าวใหญ่โนนศิลา 300,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อส่งเสริมให้มีงาน
เทศกาล ที่จัดข้ึนเป็น

ประเพณีประจำปี ของอำเภอ
โนนศิลา 2.เพื่อเสริมสร้าง

เอกลักษณ์ และ
ประชาสัมพันธ์อำเภอ โนน
ศิลาให้เป็นที่รู้จักของคน ทัว

ไป 

1.จัดงานบุญกุ้มข้าว 
-จัดพิธีบวงสรวงพระ
แม่ โพสพ/สู่ขวัญข้าว 
-ออกร้านนิทรรศการ 

การ แสดงสินค้า 
OTOP -การประกวด

ผลิตภัณฑ์ ทาง
การเกษตร แข่งขัน 
นวดข้าว ประกวด

อาหาร 2.จัดงานบุญ
ประเพณีของ แต่ละ
ตำบลในอำเภอ โนน

ศิลา
31 การพัฒนาคุณภาพ

คนและสังคม 
จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์
เพื่อพัฒนาศูนย์ส่งต่อโซน
ตะวันตก จังหวัดขอนแก่น 

(อุดหนุนสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

ขอนแก่น) 

9,270,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ
และลดความแออัดที่

โรงพยาบาลศูนย์ 2.เพื่อ
จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ที่
จำเป็นรองรับการให้บริการ
เป็นศูนย์ส่งต่อโซนตะวัน 

จังหวัดขอนแก่น 

1.เครื่องจ่ายก๊าซอา
กอน 2.เครื่องเลเซอร์
โฮลเมียม สำหรับ

รักษา 3.เครื่องสลาย
นิ่วในไต โดยใช้

พลังงานลมและ คลื่น
เสียงความถ่ีสูง 4.
เครื่องติดตามการ
ทำงาน ของหัวใจ
และสัญญาณชีพ 

ชนิดถอดเคลื่อนย้าย
ได้ 5.เครื่องช่วย

หายใจชนิด ควบคุม
ด้วยปริมาตร

32 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

แก้ไขปัญหาสาธารณสุข
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น (อุดหนุน
สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น) 

0 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อให้ประชากรกลุ่มอายุ 
10-24 ปี เข้าถึงและใช้
บริการสุขภาพตามความ

เหมาะสม 2.เพื่อจัดตั้งคลินิก
วัยรุ่นโดยจัดกระบวนการ

ให้บริการที่เป็นมิตร สถานที่
และสิ่งอำนวยความสะดวก

เหมาะสมกับวัยรุ่น 

-พื้นที่อำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

 



หน้า 12 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

33 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

การเตรียมความพร้อม
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน เพื่อประชาชน

จังหวัดขอนแก่น (อุดหนุน
มูลนิธิการแพทย์ ฉุกเฉิน

จังหวัดขอนแก่น) 

1,500,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตลด
ความพิการของผู้บาดเจ็บ 

และป่วยฉุกเฉินนอก
โรงพยาบาล 2.เพื่อเตรียม
ความพร้อมของอุปกรณ์
การแพทย์ช่วยเหลือ

ผู้บาดเจ็บ และป่วยฉุกเฉิน
นอกโรงพยาบาลเครือข่ายกู้

ชีพจังหวัดขอนแก่น 

-เครือข่ายกู้ชีพ
จังหวัด ขอนแก่น 

34 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรมต้านยาเสพติด 

ปีงบประมาณ 2564 
(อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร

น้ำพอง) 

300,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อลด และควบคุมการ
ขยายตัวของปัญหา

อาชญากรรมและยาเสพติด
ในพื้นที่ 2.เพื่อสร้างความ

เข้าใจและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างตำรวจกับประชาชน
ในพื้นที่ 3.เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีบทบาทและมีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมแก้ไข 
ปัญหา ร่วมรับผิดชอบและ

ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

-ประชาชน เยาวชน 
นักเรียน นักศีกษา 
ในเขตพ้ืนที่อำเภอ 

น้ำพอง จำนวน 300 
คน 

35. การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ฝึกอบรมอาสาสมัครรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
พัฒนาท้องถ่ิน ประจำปี 
2564 (อุดหนุนสถานี
ตำรวจภูธรบ้านไผ่) 

300,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อแสวงหาแนวร่วมมือ
จากประชาชน ชุมชนท้องถ่ิน 
2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้

ประชาชน ชุมชน ท้องถ่ิน ให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน 3.เพื่อพัฒนาชมุชน
หมู่บ้านท้องถ่ินให้มีความ

สะอาดสงบสุข ไม่มี
อาชญากรรมต่าง ๆ 

-ประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ 
จังหวัด ขอนแก่น 
จำนวน 300 คน 

36. การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด ประจำปี 
2564 (อุดหนุนสถานี
ตำรวจภูธรบ้านไผ่) 

0 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อให้เยาวชน นักเรียน
นักศึกษา มีจิตสำนึกในการมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

อาชญากรรมยาเสพตดิและ
ปัญหาการจราจร 2.เพื่อ
แสวงหาแนวร่วมในการ
ป้องกันปราบปราม

อาชญากรรมยาเสพตดิ 3.
เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
เยาวชนแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมยาเสพตดิ 

-นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ 
จำนวน 425 คน 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

37. การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

อาสาสมัครเครือข่าย
นักเรียน นักศึกษาต้านยา
เสพติด ประจำปี 2564 

(อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร
บ้านไผ่) 

200,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เสริมสร้างพลังเครือข่ายใน
การป้องกันปราบปราม

อาชญากรรมยาเสพตดิ 2.
นักเรียน นักศึกษามีภมิูคุ้มกัน
อาชญากรรมยาเสพตดิไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 3.เพื่อ
ส่งเสริมสร้างให้นักเรียน 
นักศึกษาเข้ามาช่วยเหลือ
สนับสนุนกิจการตำรวจ 

-นักเรียน นักศึกษา 
ในพื้นที่อำเภอบ้าน
ไผ่ จำนวน 425 คน 

38. การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
เครือข่ายป้องกัน

อาชญากรรมต้านยาเสพติด 
ประจำปี 2564 (อุดหนุน
สถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด) 

0 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อควบคุมการขยายตัว
ของยาเสพติด และ

อาชญากรรมโดยทั่วไป 2.
เพื่อแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชนในท้องถ่ิน ในการ
ผนึกกำลังและร่วมมือกับ
ตำรวจต่อต้านและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม 

-คัดเลือกประชาชน
กลุ่ม อาชีพต่าง ๆ ที่

สมัครใจ เป็น
อาสาสมัครหมู่บ้าน/ 
ชุมชนละ 5-10 คน 

39. การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด ประจำปี 
2564 (อุดหนุนสถานี
ตำรวจภูธรบ้านแฮด) 

0 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อให้เยาวชน นักเรียน
นักศึกษา มีจิตสำนึกในการมี
ส่วนร่วมในการแก้ ปัญหา 
อาชญากรรมยาเสพตดิและ
ปัญหาการจราจร 2.เพื่อ
แสวงหาแนวร่วมในการ
ป้องกันปราบปราม

อาชญากรรมยาเสพตดิ 3.
เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
เยาวชนแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมยาเสพตดิ 

-นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่ อำเภอบ้าน

แฮด 

40 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

หนูน้อยประถมจิตอาสา
จราจร สร้างการรับรู้ความ

ตระหนักด้าน ความ
ปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็ก 
และเยาวชน (อุดหนุนสถานี
ตำรวจภูธร เมืองขอนแก่น)

0 กองกิจการ
ขนส่ง 

-สร้างการรับรู้ ความ
ตระหนักด้านความปลอดภัย

ทางถนนให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

นักเรียนในระดับชั้น 
ประถมศึกษา 

41 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ขับข่ีปลอดภัยอบอุ่นใจมี
วินัยจราจรระดับ

มัธยมศึกษา (อุดหนุนสถานี
ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น) 

0 กองกิจการ
ขนส่ง 

1.ปลูกฝังให้เยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาได้เรียนรู้วินัย
และกฎจราจร 2.สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง

เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกับ
เยาวชนให้มี ความเข้าใจอันดี

ต่อกัน 

-เยาวชนในระดับ
มัธยม ศึกษา 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

42 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

อาชีวะรวมใจจิตอาสา
ป้องกันภัย จากอุบัติเหตุ 
(อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร 

เมืองขอนแก่น) 

0 กองกิจการ
ขนส่ง 

1.เพื่อให้เยาวชนในระดับ
อาชีวะศึกษามีความรู้ความ

เข้าใจถึงการขับข่ีอย่าง
ปลอดภัย 2.เยาวชนสามารถ
ช่วยเหลืองานด้านจราจรและ

ป้องกันอาชญากรรมกับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ 

-เยาวชนในระดับ 
อาชีวะศึกษา 

43 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

เปือยน้อยสดใสห่างไกลยา
เสพติด ประจำปี

งบประมาณ 2564 (อุดหนุน
สถานีตำรวจภูธร เปือย

น้อย) 

300,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้
ถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด 
และเรียนรู้วิธีการป้องกัน 
ตนเอง 2.แสวงหาความ
ร่วมมือจากอาสาสมัคร 

ประชาชนนักเรียน นักศึดษา 
ในพื้นที่ ในการต่อต้านยาเสพ

ติด 

อาสาสมัคร นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไป ในเขตพ้ืนที่
อำเภอ เปือยน้อย 
จำนวน 400 คน 

44 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

นักสืบตาสับปะรดแจ้งข่าว
อาชญากรรม ประจำปี 
2564 (อุดหนุนสถานี
ตำรวจภูธรเปือยน้อย) 

300,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อให้รู้ถึงสาเหตุของการ
ก่ออาชญากรรมและเรียนรู้
วิธีการป้องกันตนเองจาก

อาชญากรรมและยาเสพติด 
2.เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ

วิธีการแจ้งข่าวอาชญากรรม 
การรักษาความลับ การต่อสู้

ป้องกันตัวเบ้ืองต้น 

นักเรียน ประชาชน
ทั่วไป ในเขตพ้ืนที่
อำเภอ เปือยน้อย 
จำนวน 400 คน 

45 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ส่งเสริมความสงบเรียบร้อย
และพัฒนาท้องถ่ิน ภายใน
อำเภอบ้านแฮด ประจำปี 

2564 (อุดหนุนสถานี
ตำรวจภูธรบ้านแฮด) 

200,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.แสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชน ชุมชนท้องถ่ินและ
องค์กรต่างๆให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจการตำรวจ 2.สร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนชุมชน ท้องถ่ิน 

และองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ให้
มีการเชื่อมโยงการทำงานทำ
ให้ชุมชนเข้มแข็งป้องกัน

ตนเองจากภัย อาชญากรรม
ได ้

-อาสาสมัครตำรวจ
บ้าน (อส.ตร.) ในเขต
พื้นที่ อำเภอบ้าน
แฮด จำนวน 200 

คน 

46. การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด อำเภอโนนศลิา 

ประจำปี 2564 (อุดหนุนที่
ทำการปกครองอำเภอโนน

ศิลา) 

100,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดำเนินการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ให้ทันต่อสถานการณ์ยาเสพ

ติดในปัจจุบัน 2.เพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอ 

-หมู่บ้าน/ชุมชน ใน
พื้นที่ อำเภอโนนศิลา 
จำนวน 5 ตำบล 46 

หมู่บ้าน 
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47. การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน อำเภอโนนศิลา 

จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 
2564 (อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอ โนนศิลา) 

100,000.00 กองกิจการ
ขนส่ง 

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานป้องกนัและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับ
พื้นที่ 2.เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการดำเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 

-หมู่บ้าน/ชุมชน ใน
พื้นที่ อำเภอโนนศิลา 
จำนวน 5 ตำบล 46 

หมู่บ้าน 

48. การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจ
บ้าน ประจำปี 2564 

(อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร
ชนบท) 

0 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อปลูกจิตสำนึก
ประชาชนให้เป็นพลเมืองดี มี

คุณธรรม ยึดม่ันในชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ

การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 2.เพื่อปลูกฝัง
ให้ประชาชนมีความสามัคคี

ในหมู่คณะ 

-ประชาชนในพื้นที่
อำเภอ ชนบท 8 

ตำบล จำนวน 360 
คน 

49. การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

หมู่บ้านชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ ประจำปี 2564 

(อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร
ชนบท) 

0 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อปลูกจิตสำนึก
ประชาชนให้เป็นพลเมืองดี มี

คุณธรรม ยึดม่ันใน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ

การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 2.เพื่อปลูกฝัง
ให้ประชาชนมีความสามัคคี

ในหมู่คณะ 

- ประชาชนบ้านกุด
เพีย ขอม หมู่ที่ 1 
ตำบล กุดเพียขอม 
อำเภอชนบท -

ประชาชนบ้านวังแสง 
หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง 

อำเภอชนบท 

50. การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ฝึกอบรมส่งเสริมรักษาความ
สงบเรียบร้อยและพัฒนา
ท้องถ่ิน อำเภอแวงใหญ่ 

ประจำปี 2564 

0 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.แสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชน ชุมชนท้องถ่ินและ
องค์กรต่างๆให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจการตำรวจ 2.สร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนชุมชน ท้องถ่ิน 

และองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ให้
มีการเชื่อมโยงการทำงานทำ
ให้ชุมชนเข้มแข็งป้องกัน

ตนเองจากภัย อาชญากรรม
ได ้

-ประชาชนทั่วไป 
อาสาสมัครต่าง ๆ ใน
เขต พื้นที่อำเภอแวง

ใหญ่ 

51 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าว
อาชญากรรมต้านยาเสพติด 

ปีงบประมาณ 2564 
(อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร

บ้านไผ่) 

200,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อลด และควบคุมการ
ขยายตัวของปัญหา

อาชญากรรมและยาเสพติด
ในพื้นที่ 2.เพื่อสร้างความ

เข้าใจและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างตำรวจกับประชาชน
ในพื้นที่ 3.เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีบทบาทและมีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมแก้ไข
ปัญหา ร่วมรับผิดชอบและ

ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

-ประชาชน เยาวชน 
นักเรียน นักศีกษา 
ในเขตพ้ืนที่อำเภอ

บ้านไผ่ 
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52 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

อบรมอาสาสมัครต่อต้านยา
เสพติด ประจำปี 2564 

(อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร
ชุมแพ) 

300,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อควบคุมการขยายตัว
ของยาเสพติด และ

อาชญากรรมโดยทั่วไป 2.
เพื่อแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชนในท้องถ่ิน ในการ
ผนึกกำลัง และร่วมมือกับ
ตำรวจต่อต้านและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม 

-คัดเลือกประชาชน
กลุ่ม อาชีพต่าง ๆ ที่

สมัครใจ เป็น
อาสาสมัครหมู่บ้าน/ 
ชุมชนละ 5-10 คน 

53. การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรยีน 
หรือโครงการ D.A.R.E. 
ประเทศไทย ประจำปี

งบประมาณ 2564 (อุดหนุน
สถานีตำรวจภูธรโนนศิลา) 

0 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อให้เด็กนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้
และทักษะในการปฏิเสธยา
เสพติด 2.เป็นการสรา้ง

ภูมิคุ้มกันและป้องกันกลุ่ม
เสี่ยงเพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด 

-นักเรียนระดับชั้น
ประถม ศึกษา และ
มัธยมศึกษา ตอนต้น 

54 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

เทศกาลกล้วยไม้ป่าบาน 
ของดี เมืองมัญจาคีรี 

(อุดหนุนที่ทำการปกครอง 
อำเภอมัญจาคีรี) 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่ออนุรักษ์พันธ์ุกล้วยไม้ 
ช้างกระและสืบสาน

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม 2.เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 3.เพื่อ
สร้างความสามัคคีและ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน 

-จัดงานเทศกาล
กล้วยไม้ป่า บาน 

และของดีเมืองมัญจา
คีรี 

55 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

เทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง 
และประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ่ อำเภอเขาสวนกวาง) 
(อุดหนุนที่ทำการปกครอง 

อำเภอเขาสวนกวาง) 

200,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียง
ไก่ย่างเขาสวนกวางของแท้
และอร่อยต้อง "ไก่ยา่งเขา
สวนกวาง" 2.เพื่อยกระดับ
ร้านอาหารและแผงลอย 

บริเวณริมถนนมิตรภาพใน
เขตเทศบาล ให้มี ความอร่อย 
สะอาดและถูกหลักอนามัย 

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

จัดงานวันไก่ย่างที่
อำเภอ เขาสวนกวาง 
รวม 3 วัน 3 คืน 

56 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

แข่งขันฟุตบอล อบจ.
ขอนแก่น ภูเวียง ลีก 
ประจำปี พ.ศ. 2564 

(อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอภูเวียง) 

200,000.00 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน 
และประชาชนได้เล่นกีฬา
ฟุตบอล เพื่อพัฒนาด้าน

สุขภาพกายและจิตใจ 2.เพื่อ
พัฒนากีฬาฟุตบอลในอำเภอ
ภูเวียงไปสู่ความเป็นเลิศ โดย
ใช้การแข่งขันในระบบลีก 

-เด็ก เยาวชน และ 
ประชาชน ในเขต
อำเภอ ภูเวียง 

57 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

แข่งขันกีฬา บ้านแฮดเกมส์ 
ประจำปี 2564 (อุดหนุนที่
ทำการปกครองอำเภอบ้าน

แฮด) 

0 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต.

-เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
และส่งเสริมให้บุคลากร ผู้นำ
ท้องที่ได้ออกกำลังกาย และ
รักษาไว้ซ่ึงประเพณีการ

แข่งขันกีฬาบ้านแฮดสัมพันธ์ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ส่วนราชการ 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน
พื้นที่ อำเภอบ้าน

แฮด
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58 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

พัฒนากีฬานักกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ และนานาชาติของ
จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 
2564 อุดหนุนสมาคมกีฬา
แห่งจังหวัด ขอนแก่น) 

0 สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

-เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรม
กีฬาก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬา

ระดับชาติตัวแทนชาติ -
ส่งเสริมให้ประชาชนมี

สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง -
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
กีฬาในระดับพื้นฐานพัฒนา
ไปสู่ระดับชาติและนานาชาต ิ

-ประชาชนในเขต 
จังหวัดขอนแก่น 

59 การพัฒนาการศึกษา โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
สถานศึกษาสังกัดองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

260,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
การสอบ O-NET -เพือ่เตรียม
ความพร้อมการสอบประเมิน
สมรรถนะ สำคัญของผู้เรียน 

-เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนใน

สังกัดฯ -เพื่อพัฒนา
ระบบงานทะเบียนวัดผลของ

โรงเรียนในสังกัดฯ 

- โรงเรียนสังกัดฯ ทั้ง 
19 โรงเรียน - มีการ
เตรียมความพร้อม 

ในการวัดผล
ประเมินผล ครั้ง
สำคัญทุกครั้ง - มี

การพัฒนาโปรแกรม 
งานทะเบียนวัดผล 1 
โปรแกรม - ประชุม
ครูทะเบียนวัดผล 

อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง

60. การพัฒนาการศึกษา พัฒนาและส่งเสริมการ
บริหาร สถานศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน 

200,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารสถานศึกษาแบบ มี
ส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน - เพื่อจัดโครงการ
พัฒนาการบริหาร

สถานศึกษาแบบ มีส่วนร่วม 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถาน ศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาครู

หัวหน้าฝ่าย ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

- โรงเรียนในสังกัดฯ 
อบจ.ขอนแก่น 
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61 การพัฒนาการศึกษา แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ของครูและนักเรียนในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ขอนแก่น 

750,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อจัดระบบการแข่งขันให้
ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ - 
เพื่อคัดเลือกนร.และครูเป็น
ตัวแทนอบจ.ขอนแก่น เข้า
แข่งขันระดับสูงข้ึนไป - เพื่อ
จัดนิทรรศการและเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ ในงาน
มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถ่ินในระดับท้องถ่ิน 

ระดับภาคฯ และ
ระดับประเทศ 

-จัดประชุมคณะกรรมการ 
ตัดสินระดับ อบจ.

ขอนแก่น ในการเตรียม
ความพร้อม การตัดสนิ

ก่อนการแข่งขัน จำนวน 1 
ครั้ง - จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทางวิชาการ รอบคัดเลือก
โรงเรียนในสังกัดฯ 1 ครั้ง 
- จัดนิทรรศการและเข้า
ร่วม กิจกรรมทางวิชาการ
ในงาน มหกรรมการจัด
การศึกษา ท้องถ่ินระดับ

ภาคฯ 1 ครั้ง - จัด
นิทรรศการและเข้าร่วม 
กิจกรรมทางวิชาการใน
งาน มหกรรมการจัด
การศึกษา ท้องถ่ิน

ระดับประเทศ 1 ครั้ง - 
ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วม 
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคฯ 1 

ครั้ง
62. การพัฒนาการศึกษา นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหาร ส่วน

จังหวัดขอนแก่น 

140,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- เพื่อติดตามประเมินผล 
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 

พัฒนาการศึกษา - เพือ่
ประเมินคุณภาพของ 
โรงเรียนในสังกัดฯ 

- ออกนิเทศตดิตาม อย่าง
น้อยโรงเรียนละ 1 ครั้งต่อ
ปีการศึกษา - ออกนิเทศ

ติดตาม การพัฒนา
คุณภาพ รร. อย่างน้อย 1 

ครั้ง ต่อปีการศึกษา 

63. การพัฒนาการศึกษา พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

200,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อพัฒนางานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน - จัด

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ทำงนครูในระบบดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนโดยเน้น
การเสริมสร้างความร่วมมือ

ของ ผู้เกี่ยวข้องและเครือข่าย
สหวิชาชีพ 

- โรงเรียนในสังกัด อบจ.
ขอนแก่น 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

64 การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตร
นารีและยุวกาชาด 

50,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุน และส่งเสริม
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ของลูกเสือ เนตรนารแีละยุว
กาชาด - เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมกิจการ
ลูกเสือเนตรนารีและยุว

กาชาด - เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมผู้กำกับ
ลูกเสือ เนตรนารีและยุว
กาชาด ตามโครงการของ

สำนักการศึกษา 

- โรงเรียนในสังกดั อบจ.
ขอนแก่น 

65 การพัฒนาการศึกษา พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ การศึกษาภายใน

สถานศึกษา ในสังกัด
องค์การบริหารส่วน จังหวัด

ขอนแก่น 

200,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ขอนแก่น มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งระบบ 
การประกันคุณภาพภายใน

และระบบการประกัน
คุณภาพ ภายนอกที่ได้

มาตรฐาน 

- สถานศึกษาในสังกัด 
อบจ.ขอนแก่น 

66 การพัฒนาการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กร ปกครองส่วน

ท้องถ่ินที่จัดทำ แผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษา 

- แผนพัฒนาการศึกษา 
ของโรงเรียนในสังกัด 

67 การพัฒนาการศึกษา จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนา
การ ศึกษาของ อบจ.

ขอนแก่น 

200,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อให้แผนพัฒนา
การศึกษานำไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด -

เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษา
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
ปัญหา และความต้องการ
ของโรงเรียน ชุมชน และ

ท้องถ่ิน 

- จัดอบรมให้กับบุคลากร 
สำนักการศึกษาฯ และ 

โรงเรียนในสังกัด จำนวน 
100 คน 

68. การพัฒนาการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การศึกษา 

300,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ 

และนอกระบบ 

โรงเรียนในสังกัด อบจ.
ขอนแก่น และโรงเรียนใน
สังกัดจังหวัด ขอนแกน่ 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

69 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรใน
การส่งเสริมและพัฒนาการ

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ ตาม

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา - 
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการ
บริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถ่ิน - เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ

บริหารโรงเรียนให้เข้มแข็งมี
ความรับผิดชอบและอิสระ
คล่องตัว สามารถปฎิรูป 
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีด

ความสามารถและองค์ความรู้
ของโรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณใน
การ บริหารจัดการดังนี้ - 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการ - ค่าจ้างเหมา

บริการ - ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์และ ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา - 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา - 

ค่าอาหารกลางวัน - ค่าที่
นอนนักเรียนอนุบาล - ค่า
กระแสไฟฟ้า -ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน - 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 

ห้องสมุดโรงเรียน
70 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์

อุปถัมภ์) 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรใน
การส่งเสริมและพัฒนาการ

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ ตาม

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา - 
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการ
บริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถ่ิน - เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ

บริหารโรงเรียนให้เข้มแข็งมี
ความรับผิดชอบและอิสระ
คล่องตัว สามารถปฎิรูป 
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีด

ความสามารถและองค์ความรู้
ของโรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณใน
การ บริหารจัดการดังนี้ - 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการ - ค่าจ้างเหมา

บริการ - ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์และ ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา - 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา - 

ค่าอาหารกลางวัน - ค่าที่
นอนนักเรียนอนุบาล -
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต

โรงเรียน - ค่า
กระแสไฟฟ้า - ค่าบรกิาร
ทางด้านโทรคมนาคม - 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 

ห้องสมุดโรงเรียน
71 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรใน
การส่งเสริมและพัฒนาการ

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ ตาม

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา - 
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการ
บริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถ่ิน 

สนับสนุนงบประมาณใน
การ บริหารจัดการดังนี้ - 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการ - คา่จ้างเหมา

บริการ -ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม โอกาส

ทางการศึกษาของ 
นักเรียนในสังกัด -

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต 
โรงเรียน
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
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งบประมาณ
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รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

72 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์
ศึกษา 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรใน
การส่งเสริมและพัฒนาการ

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ ตาม

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา - 
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการ
บริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถ่ิน - เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ

บริหารโรงเรียนให้เข้มแข็งมี
ความรับผิดชอบและอิสระ
คลอ่งตัว สามารถปฎิรูป 
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีด

ความสามารถและองค์ความรู้
ของโรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณใน
การ บริหารจัดการดังนี้ - 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการ - ค่าจ้างเหมา

บริการ -ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม โอกาส

ทางการศึกษาของ 
นักเรียนในสังกัด - คา่
กระแสไฟฟ้า -ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต โรเงรียน - 
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
และ ป้องกันยาเสพตดิใน
สถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุง หลักสูตร

สถานศึกษา
73 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 

บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรใน
การส่งเสริมและพัฒนาการ

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ ตาม

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา - 
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการ
บริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถ่ิน - เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ

บริหารโรงเรียนให้เข้มแข็งมี
ความรับผิดชอบและอิสระ
คล่องตัว สามารถปฎิรูป 
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีด

ความสามารถและองค์ความรู้
ของโรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณใน
การ บริหารจัดการดังนี้ - 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการ - ค่าจ้างเหมา

บริการ - ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์และ ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา - 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา - 

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม 
โอกาสทางการศึกษาของ 
นักเรียนในสังกัด - คา่

กระแสไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 22 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

74 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรใน
การส่งเสริมและพัฒนาการ

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ ตาม

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา - 
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการ
บริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถ่ิน - เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ

บริหารโรงเรียนให้เข้มแข็งมี
ความรับผิดชอบและอิสระ
คล่องตัว สามารถปฎิรูป 
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีด

ความสามารถและองค์ความรู้
ของโรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณใน
การ บริหารจัดการดังนี้ - 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการ - ค่าจ้างเหมา
บริการ - ค่าใช้จ่าย

โครงการส่งเสริม โอกาส
ทางการศึกษาของ 

นักเรียนในสังกัด - คา่
กระแสไฟฟ้า 

75 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 
พิทยาลัย 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรใน
การส่งเสริมและพัฒนาการ

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ ตาม

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา - 
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการ
บริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถ่ิน - เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการ

บริหารโรงเรียนให้เข้มแข็งมี
ความรับผิดชอบและอิสระ
คลอ่งตัว สามารถปฎิรูป 
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีด

ความสามารถและองค์ความรู้
ของโรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณใน
การ บริหารจัดการดังนี้ - 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการ - ค่าจ้างเหมา
บริการ - ค่าใช้จ่าย

โครงการส่งเสริม โอกาส
ทางการศึกษาของ 

นักเรียนในสังกัด - คา่
กระแสไฟฟ้า - ค่าใชจ่้าย
ในการปรับปรุง หลักสูตร
สถานศึกษา -ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน - 
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์

และ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 23 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

76 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การ บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา - เพื่อ

ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน - เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความ

รับผิดชอบและอิสระคล่องตัว 
สามารถปฎิรูป การศึกาในพื้นที่
ด้วยขีดความสามารถและองค์

ความรู้ของโรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณในการ 
บริหารจัดการดังนี้ - 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ - คา่จ้างเหมา
บริการ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริม โอกาสทางการศึกษา
ของ นักเรียนในสังกัด - ค่า

กระแสไฟฟ้า - ค่าใชจ่้ายในการ
ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา -
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน - 
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ 

ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

77 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การ บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา - เพื่อ

ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน - เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความ

รับผิดชอบและอิสระคล่องตัว 
สามารถปฎิรปู การศึกาในพื้นที่
ด้วยขีดความสามารถและองค์

ความรู้ของโรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณในการ 
บริหารจัดการดังนี้ - 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ - คา่จ้างเหมา
บริการ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริม โอกาสทางการศึกษา
ของ นักเรียนในสังกัด - ค่า

กระแสไฟฟ้า - ค่าใชจ่้ายในการ
ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา -
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน - 
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ 

ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 

ห้องสมุดโรงเรียน
78 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การ บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนหนองโนประชา

สรรค์ 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา - เพื่อ

ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน - เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความ

รับผิดชอบและอิสระคล่องตัว 
สามารถปฎิรูป การศึกาในพื้นที่
ด้วยขีดความสามารถและองค์

ความรู้ของโรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณในการ 
บริหารจัดการดังนี้ - 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ - คา่จ้างเหมา
บริการ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริม โอกาสทางการศึกษา
ของ นักเรียนในสังกัด - ค่า

กระแสไฟฟ้า - ค่าใชจ่้ายในการ
ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา -
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน - 
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ 

ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 

ห้องสมุดโรงเรียน - คา่ใช้จ่ายใน
การพัฒนา แหล่งเรียนรู้ของ

โรงเรียน
 



หน้า 24 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

79 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การ บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนโคกสูงประชา

สรรพ์ 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา - เพื่อ

ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน - เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความ

รับผิดชอบและอิสระคล่องตัว 
สามารถปฎิรูปการศกึาในพื้นที่
ด้วยขีดความสามารถและองค์

ความรู้ของโรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณในการ 
บริหารจัดการดังนี้ - 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ - คา่จ้าง
เหมาบริการ - ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม โอกาส

ทางการศึกษาของ นกัเรียนใน
สังกัด - ค่ากระแสไฟฟ้า - 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา -

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ 

ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน - 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน - ค่าใช้จ่าย
โครงการบริหาร จัดการโดย

การใช้โรงเรียน เป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)

80 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การ บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนโนนหันวิทยายน 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา - เพื่อ

ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน - เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความ

รับผิดชอบและอิสระคล่องตัว 
สามารถปฎิรูป การศึกาในพื้นที่
ด้วยขีดความสามารถและองค์

ความรู้ของโรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณในการ 
บริหารจัดการดังนี้ - 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ - คา่จ้าง
เหมาบริการ - ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม โอกาส

ทางการศึกษาของ นกัเรียนใน
สังกัด - ค่ากระแสไฟฟ้า - 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา -

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ 

ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน - 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน 

81 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การ บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสีชมพูศึกษา 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา - เพื่อ

ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

สนับสนุนงบประมาณในการ 
บริหารจัดการดังนี้ - 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ - คา่จ้าง
เหมาบริการ - ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม โอกาส

ทางการศึกษาของ นกัเรียนใน
สังกัด - ค่ากระแสไฟฟ้า - 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา 



หน้า 25 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

82 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การ บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนมัธยมหนอง

เขียด 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา - เพื่อ

ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน - เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความ

รับผิดชอบและอิสระคล่องตัว 
สามารถปฎิรปู การศึกาในพื้นที่
ด้วยขีดความสามารถและองค์

ความรู้ของโรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณในการ 
บริหารจัดการดังนี้ - 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ - คา่จ้าง
เหมาบริการ - ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม โอกาส

ทางการศึกษาของ นกัเรียนใน
สังกัด - ค่ากระแสไฟฟ้า - 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา -

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ 

ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน 
83 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การ บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนพระยืนวิทยา

คาร 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา - เพื่อ

ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน - เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความ

รับผิดชอบและอิสระคล่องตัว 
สามารถปฎิรปูการศึกาในพื้นที่
ด้วยขีดความสามารถและองค์

ความรู้ของโรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณในการ 
บริหารจัดการดังนี้ - 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ - คา่จ้าง
เหมาบริการ - ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม โอกาส

ทางการศึกษาของ นกัเรียนใน
สังกัด - ค่ากระแสไฟฟ้า -ค่า
น้ำประปา - ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา 
-ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ 

ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน
84 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การ บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนเปรมติณสูลา

นนท์ 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ 
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษา ข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา - เพื่อ

ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร 
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถ่ิน - เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานการบริหาร 
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความ

รับผดิชอบ และอิสระคล่องตัว 
สามารถปฎิรูป การศึกาในพื้นที่
ด้วยขีดความสามารถ และองค์

ความรู้ของโรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณในการ 
บริหารจัดการดังนี้ - 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ - คา่จ้าง
เหมาบริการ - ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม โอกาส

ทางการศึกษาของ นกัเรียนใน
สังกัด - ค่ากระแสไฟฟ้า - 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา 

 

 



หน้า 26 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

85 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การ บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ 
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษา ข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา - เพื่อ

ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร 
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถ่ิน - เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานการบริหาร 
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความ

รับผิดชอบ และอิสระคล่องตัว 
สามารถปฎิรูป การศึกาในพื้นที่
ด้วยขีดความสามารถ และองค์

ความรู้ของโรงเรียน 

-ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน - 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ - คา่จ้าง
เหมาบริการ - ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม โอกาส

ทางการศึกษาของ นกัเรียนใน
สังกัด - ค่ากระแสไฟฟ้า - 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา -

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ 

ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน - 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน - ค่าใช้จ่าย
โครงการบริหาร จัดการโดย

การใช้โรงเรียน เป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)

86 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การ บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนซับสมบูรณ์

พิทยาลัย 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา - เพื่อ

ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน - เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความ

รับผิดชอบและอิสระคล่องตัว 
สามารถปฎิรูปการศึกาในพื้นที่
ด้วยขีดความสามารถและองค์

ความรู้ของโรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณในการ 
บริหารจัดการดังนี้ - 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ - คา่จ้าง
เหมาบริการ - ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม โอกาส

ทางการศึกษาของ นกัเรียนใน
สังกัด - ค่ากระแสไฟฟ้า - 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
หลักสูตรสถานศึกษา -

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ 

ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนา ห้องสมุดโรงเรียน
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

87 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การ บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนโนนโพธ์ิศรี

วิทยาคม 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา - เพื่อ

ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน - เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความ

รับผิดชอบและอิสระคล่องตัว 
สามารถปฎิรูป การศึกาในพื้นที่
ด้วยขีดความสามารถและองค์

ความรู้ของโรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณในการ 
บริหารจัดการดังนี้ - 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ - คา่จ้าง
เหมาบริการ - ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม โอกาส

ทางการศึกษาของ นกัเรียนใน
สังกัด - ค่ากระแสไฟฟ้า - 
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 

88 การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การ บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านบะแค 

138,315,480.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา - เพื่อ

ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถ่ิน - เพื่อ

ยกระดับมาตรฐานการบริหาร
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความ

รับผิดชอบและอิสระคล่องตัว 
สามารถปฎิรูป การศึกาในพื้นที่
ด้วยขีดความสามารถและองค์

ความรู้ของโรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณในการ 
บริหารจัดการดังนี้ - 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ - คา่จ้าง

เหมาบริการ - ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์และ ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายใน

การปรับปรุง หลักสูตร
สถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวัน 
-ค่าที่นอนนักเรียนอนบุาล -ค่า

กระแสไฟฟ้า -ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ต โรงเรียน 

89 การพัฒนาการศึกษา พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และ

กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อยกระดับ

คุณภาพครูและ คุณภาพ
ทางการศึกษา 

200,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้าน
หลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น ผูเ้รียนเป็น

สำคัญ 

- ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ ประมาณ 500 คน - 
โรงเรียนในสังกัด ได้รบั การ

พัฒนาด้านหลักสูตร การเรียน
การสอน และ การวิจัย

90. การพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
นักเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

ขอนแก่น 

200,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ชนิดต่างๆ ตามความถนัดและ
ความสนใจ - เพื่อส่งเสริมการ

เล่นกีฬา การออกกำลังกาย และ
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของ
นักเรียนในสังกัดองคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

- ส่งนักเรียนในสังกดัองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้า 
ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แห่ง ประเทศไทย รอบคัดเลือก
ภาคตะ วันออกเฉียงเหนือ รอบ

ชิงชนะ เลิศระดับประเทศ 
รวมทั้งส่งเข้า ร่วมการแข่งขัน
กีฬารายการอื่นๆ อยา่งน้อยปี

ละ 4 ครั้ง
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91. การพัฒนาการศึกษา พัฒนาระบบงานวิชาการ 
สถานศึกษาสังกัด

องค์การ บริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

450,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้าน
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอน 

การวัด และประเมินผล การวิจัย 
ในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ผลิตสื่อ เทคโนโลยี 

นวัตกรรมการเรียนการสอน การ
ทดสอบความรู้ความสามารถ 

-ข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา 8 กลุ่มสาระฯ 

ทุกโรงเรียน ในสังกัด ได้รับการ
พัฒนา การเรียนการสอนอย่าง

น้อย 1 ครั้ง - จัดโครงการ
พัฒนางานวิชาการ สถานศึกษา 

อย่างน้อย 1 ครั้ง 

92. การพัฒนาการศึกษา พัฒนาศักยภาพนักเรียน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น สู่
ความเป็นเลิศทางด้าน

กีฬา 

1,000,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
อย่างต่อเนื่อง - เพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพทางดา้นกีฬา
ของนักเรียน ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดย
การนำ วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาความ 
สามารถทางด้านกีฬา - เพื่อ

ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านกีฬาให้

มีโอกาสเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาจากโควตา
นักกีฬาของมหาวิทยาลัยและ
พัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ 

- มีการเข้าค่ายฝึกซ้อมในตอน
เช้า หลังเลิกเรียน และ

วันหยุดราชการ โดยมีครูหรือผู้
ที่มีความสามารถ ที่ได้รับ

มอบหมายเป็นผู้ฝึกสอน และ
พัก (กิน-นอน) ที่โรงเรียน ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ขอนแก่น อาทิ รร.พระ
ธาตุขามแก่น พิทยาลยั, รร.

เมืองพลพิทยาคม, รร.ศรีเสมา
วิทยาเสริม,รร.สีชมพู ศึกษา
และรร.โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 
อย่างน้อยปีละ 25 สัปดาห์ 

93. การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมสถานศึกษาดีเด่น
ในการรณรงค์ป้องกันยา

เสพติด 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อรองรับรางวัลสถานศึกษา
ดีเด่นในการณรงค์ป้องกัน และ

แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาตามโครงการ ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ยาเสพติดในสถาน ศกึษาตาม
โครงการของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

โรงเรียนในสังกัด อบจ.
ขอนแก่น 

94 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

200,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 

จัดกิจกรรม/โครงการการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด สถานศึกษาในสังกัด 

95 การพัฒนาการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน

สถานศึกษาสังกัดองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โรงเรียนในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น 
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96 การพัฒนาการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การจัด กระบวนการ
เรียนการสอน การ

บริหารตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

"สถานศึกษาพอเพียง" สู่"
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

200,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน การบรหิารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" 
สู่"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น 

97 การพัฒนาการศึกษา จ้างที่ปรึกษาจัดหาครู
ชาวต่างชาติพัฒนา

หลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ 

9,000,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ้างที่ปรึกษาในการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร

ภาษาต่างประเทศและจัดหาครู
ต่างชาติปฏิบัติการสอน
ภาษาต่างประเทศของ

สถานศึกษาในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ดังนี้ 1. พัฒนาสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ
ของครูต่างชาติกับครไูทยที่มีผล
ต่อคุณภาพของผู้เรียน 2. ศึกษา
ปัจจัยความสำเร็จต่อการจัดการ
เรียนการสอนภาษาตา่งประเทศ 

3. จัดทำหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศเช่น ภาษาจีน 

ภาษาอังกฤษ ฯลฯ สาํหรับ
สถานศึกษาสอนห้องเรียนปกติ 

ในรายวิชาภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษสื่อสาร 

- ครูผู้สอนชาวต่างชาติสอน 
ภาษาอังกฤษ - ครูผู้สอน

ชาวต่างชาติสอน โปรแกรม 
Mini English Program - 
ครูผู้สอนชาวต่างชาตสิอน 
ภาษาจีน - ระยะเวลา

ดำเนินการ 10 เดือน - ครู
ต่างชาติกับครูไทยมี สมรรถนะ 

การจัดการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ ทำให้ผู้เรียน 

มีคุณภาพดี - ปัจจัย
ความสำเร็จต่อการจัด การ

เรียนการสอนภาษา 
ต่างประเทศ ของสถานศึกษา 
ในสังกัด ส่งผลดีต่อคณุภาพ 
การศึกษา - สถานศึกษาใน

สังกัดมี หลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ 

98. การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัยจังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
ในจังหวัดขอนแก่น 

เด็กปฐมวัย ในจังหวัด 
ขอนแก่น 

99 การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาพิเศษองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและครู
ของสถานศึกษาใน จังหวัด

ขอนแก่นตระหนักถึง
ความสำคัญในการปฏิบัติงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ - เพื่อให้

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ได้รับการดูแล ช่วยเหลืออย่าง

เหมาะสม 

ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ 
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ของสถานศึกษาในจังหวัด 

ขอนแก่น 

100 การพัฒนาการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 
ข้าราชการครูของ

โรงเรียน ในสังกัดองคก์ร
ปกครองส่วน ท้องถ่ิน 

2,900,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียนในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น 
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101 การพัฒนาการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพ
การ ปฏิบัติงานของ
บุคลากร สำนัก

การศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม ผู้บริหาร

สถานศึกษา ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษาในสังกัด

องค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

350,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพใน

การทำงานมากข้ึน 

สำนักการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สังกัด องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น 

102 การพัฒนาการศึกษา โครงการค่าย STEM 
ศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

910,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ
การใช้เทคนิคการสอนเชิง การ
คิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์
สามารถจัดการเรียนการสอน

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM 
Education) และนำไป

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนใน

การเรียนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม และ

คณิตศาสตร์ ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1. 
นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2. 

ครูโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถ นำความรู้ที่ได้มา

ประยุกต์ใช้ใน การเรียนรู้และ
ในชีวิต ประจำวันได้ 

103 การพัฒนาการศึกษา ฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น สำหรับ
โรงเรียนในสังกัด อบจ.

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านวิชาชีพให้แก่ครูโรงเรียนใน
สังกัด 2. เพื่อให้ครูนำความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน

สามารถใช้ประโยชน์ในการ
ดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได ้

เป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียน
ในสังกัด อบจ.ขอนแก่น 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. 

โรงเรียนในสังกัด อบจ. มีการ
จัดการการเรียนการสอน ด้าน
วิชาชีพที่มีคุณภาพมากข้ึน 2. 
ครูและนักเรียนโรงเรียน ใน

สังกัด อบจ.ขอนแก่น มีความรู้
และทักษะด้านวิชาชีพ สามารถ
นำไปใช้ในการ ดำรงชีวิตได้

อย่างมีคุณภาพ
104 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริม

ศักยภาพนักเรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ

วิชาการ (อุดหนุน
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1) 

1,100,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถ ที่เป็นเลิศด้าน

วิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และ
การแสดง 

นักเรียนทุกคนทุกสังกัดมี 
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแสดง 

ความสามารถต่าง ๆ 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

105 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ

วิชาการ (อุดหนุน
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2) 

1,000,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน 
ได้แสดงออกทางด้านศิลปะ 
ดนตรี กีฬา และวิชาการให้ 
สามารถแข่งขันในระดับ เขต

พื้นที่และระดับสามกล ได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

คณะครู นักเรียน และบุคลากร 
ทางศึกษาจากหน่วยงานที่มี 
หน้าที่ในการจัดการศึกษาทุก 
หน่วยงาน ได้เข้าร่วมงาน
มหกรรม การแข่งขันศิลปะ 
ดนตรี กีฬา และวิชาการ 

จำนวน18,393 คน
106 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริม

ศักยภาพนักเรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ

วิชาการ (อุดหนุน
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3) 

1,000,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นเวทีในการแสดง 
ศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ 
ดนตรี กีฬาและวิชาการของ 

นักเรียนในสังกัด สำนกังาน เขต
พื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 

นักเรียนในสังกัดและในกำกับ 
สามารถแสดงออกถึงศักยภาพ 
ทางดา้นศิลปะ ดนตร ีกีฬาและ 
วิชาการสามารถเป็นตัวแทน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ 
เข้าแข่งขันในระดับสากลได้

อย่าง มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

107 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ

วิชาการ (อุดหนุน
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4) 

1,000,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของ สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 2. 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การ
กีฬา ด้านดนตรี และ สร้าง

โอกาสให้นักเรียนพัฒนา ทักษะ
สู่ความเป็นเลิน 3.เพื่อเปิดชั้น

เรียน (open class) แล
ประเมินผลรูปแบบ การจัดการ
เรียนการสอนด้วย วิธีการศึกษา

ชั้นเรียน

- โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

108 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ

วิชาการ (อุดหนุน
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5) 

1,000,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สืบสานการเป็นภาคีหุ้นส่วน 
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ก้าวสู่
ความเป็นเลิศทั้งระดับ ภูมิภาค

และระดับชาติ 

เติมเต็มศักยภาพด้านทักษะ 
และวิชาการ ตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 32 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

109 การพัฒนาการศึกษา โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ

วิชาการ (อุดหนุน
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25) 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน ทุก
ภาคส่วนได้ร่วมกับสถาน ศึกษา
ในการเสริมสร้างสังคม แห่งการ
เรียนรู้ พัฒนทุนมนุษย์ แก่เด็ก 
และเยาวชน สู่การคิด ได้อย่าง
กว้างไกลรอบด้าน 2.เพื่อจัด

กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้นักเรียน
แสดงความสามารถ ที่เป็นเลิศ
ด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี 
การแสดง สิ่งประดิษฐ์ และ
คอมพิวเตอร์ 3.เพื่อจัดเวทีให้

โอกาสแก่ นักเรียน ครู ผู้บริหาร
สถาน ศึกษา และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ได้แสดงสมรรถนะและ
นำเสนอ ผลงานเผนแพร่สู่

สาธารณะ และเปิดโลกแห่งการ
เรียนรู้สู่ การมีงานทำนำสู่ไทย

แลนด์ 4.0 

-นักเรียนระดับมัธยมทุก สังกดั
ในจังหวัดขอนแก่น 

110 การพัฒนาการศึกษา พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ ของครูด้วย
นวัตกรรม Smart 

Learning เพื่อยกระดับ
ผล สัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของ นักเรียนสังกัด
องค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม

สาระ การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 

1,100,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของครูโรงเรียนในสังกัด
อบจ.ขอนแก่น ด้วยนวัตกรรม

Smart Learning 2.เพื่อเป็นการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น 

ครูโรงเรียนในสังกัด องค์การ
บริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น 

111 การพัฒนาการศึกษา พัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทาง

การศึกษา 

200,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรให้
สอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาลในยุคดิจิทัล 2.เพื่อเป็น
การเพิ่มช่องทางการสือ่สาร

ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับ
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น 

3.เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือ
ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับ
โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น 
มีความรวดเร็ว ประหยัดและมี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 4.เพื่อง่ายต่อ
การสืบค้นหนังสือสั่งการจาก
หน่วยงานต้นสังกัด ไปยัง

โรงเรียนในสังกัดอบจ.ขอนแก่น 
5.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถใช้ระบบ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรโรงเรียนในสังกัด 
องค์การบริหารส่วน จังหวัด
ขอนแก่น และ บุคลากรสำนัก

การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

112 การพัฒนาการศึกษา อบรมสัมมนา "การ
จัดระบบ ประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา
ปฐมวัยของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
ขอนแก่น ตามกฏ

กระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561" 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ปฐมวัย และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มาก
ยิ่งข้ึน 

-บุคลากร สำนกัการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

113 การพัฒนาการศึกษา อบรมสัมมนา"การ
จัดระบบ ประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
ขอนแก่น ตามกฏ

กระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561" 

2,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึน 

- บุคลากรโรงเรียนในสงักัด 
องค์การบริหารส่วน จังหวัด
ขอนแก่น - บุคลากร สำนัก

การศึกษาฯ 

114 การพัฒนาการศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ในสถานศึกษา
สังกัดองค์การ บริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

บุคลากร สำนักการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

115 การพัฒนาการศึกษา พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตาม 

มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) 

81,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร 
สถานศึกษาตามมาตรฐานการ

เรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

- บุคลากรโรงเรียนในสังกัด 
องค์การบริหารส่วน ขอนแก่น - 
บุคลากร สำนักการx การศึกษา 

ฯ 

116 การพัฒนาการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทำ หลักสูตร
สถานศึกษาตาม 

หลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ปรับปรุงใหม่ 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร 

สถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานปรับปรุง

ใหม่

- บุคลากรโรงเรียนใน สังกัด
องค์การบริหารส่วน จังหวัด
ขอนแก่น - บุคลากร สำนัก 

การศึกษา ฯ 

117 การพัฒนาการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ 
"การจัดทำ หลักสูตร
สถานศึกษาตาม 

หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 

30,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความเข้าใจการ 

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 

2560 

บุคลากรโรงเรียนที่สอน ระดับ
ปฐมวัยในสังกัด องค์การ

บริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น 

118 การพัฒนาการศึกษา พัฒนาคณะกรรมการ
ประสาน งานวิชาการ 

การจัดการศึกษา 
ท้องถ่ิน 

18,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน

วิชาการด้าน หลักสตูรการ
จัดการเรียนรู้ วัดผล ประเมินผล 

และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- คณะกรรมการประสาน งาน
วิชาการจัดการศึกษา ท้องถ่ิน
สังกัด อบจ.ขอนแก่น จำนวน 
20 โรงเรียน - จัดประชุมภาค

เรียน ละ 1 ครั้ง 
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119. การพัฒนาการศึกษา พัฒนาทักษะการจัดการ
ครู เพื่อส่งเสริมการอ่าน
คล่อง เขียนคล่องของ
นักเรียนโรงเรียน สังกดั
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดขอนแก่น 

400,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะครู
ในการจัดการเรียนการสอนทำ
ให้นักเรียนสามารถอ่านคล่อง

เขียนคล่องได้เป็นอย่างดี 

โรงเรียนสังกัด องค์การบริหาร
ส่วน จังหวัดขอนแก่น 

120 การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนด้านศิลปะและ
ดนตรี โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ 
และดนตรีให้กับนักเรียน 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

นักเรียนโรงเรียนสังกัด องค์การ
บริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น 

121 การพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน และอาคาร

ประกอบโรงเรียน บ้าน
หนองเสี้ยว อำเภอ 

หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มี
ความแข็งแรง และเพียงพอต่อ

จำนวนนักเรียน 

อาคารเรียน 4 ชั้น 12 
ห้องเรียน เทพื้นคอนกรีต เสริม
เหล็กหนา 0.10 ม. พร้อมทำผิว

ขัดหยาบ 

122 การพัฒนาการศึกษา ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ โรงเรียน
บ้านบะแค อำเภอ แวง
ใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มี
ความแข็งแรง และเพียงพอต่อ

จำนวนนักเรียน 

อาคารเรียน สปช. 102/26 
ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 479 

ตร.ม. 

123 การพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน และอาคาร

ประกอบโรงเรียน บ้านคู
ขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 
อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มี
ความแข็งแรง และเพียงพอต่อ

จำนวนนักเรียน 

อาคารเรียน 2 ชั้น ขนาดพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 500.50 ตร.ม. 

124 การพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน และอาคาร

ประกอบโรงเรียน เมือง
พลพิทยาคม อำเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มี
ความแข็งแรง และเพียงพอต่อ

จำนวนนักเรียน 

เทพื้น คสล.ขนาดพื้นที่ไม่ น้อย
กว่า 147 ตร.ม. งานรือ้ ถอน

หลังคาเดิมและมุง หลังคาเมทัล
ชีท 

125 การพัฒนาการศึกษา ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารเรียนอาคาร

ประกอบ โรงเรียนแท่น
ศิลาทิพย์ อำเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มี
ความแข็งแรง และเพียงพอต่อ

จำนวนนักเรียน 

อาคาร ค. ขนาดพื้นทีร่วม ไม่
น้อยกว่า 85.49 ตร.ม. 

126 การพัฒนาการศึกษา ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารเรียนอาคาร

ประกอบ โรงเรียนศรี
เสมาวิทยาเสริม อำเภอ

บ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มี
ความแข็งแรง และเพียงพอต่อ

จำนวนนักเรียน 

อาคารโรงฝึกงาน ขนาดพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม. 

และงานปู กระเบ้ืองขนาดพื้นที่
รวม ไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. 
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127 การพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคาร ประกอบ

โรงเรียนพิศาล ปุณณ
วิทยา อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มี
ความแข็งแรง และเพียงพอต่อ

จำนวนนักเรียน 

อาคารเรียน และอาคาร 
ประกอบ (อาคาร 1) งานทาสี
ภายนอกอาคาร พื้นทีร่วมไม่

น้อยกว่า 1,840 ตร.ม. 

128 การพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ 
โรงเรียนพระธาตุ ขาม

แก่นพิทยาลัย อำเภอ น้ำ
พอง จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มี
ความแข็งแรง และเพียงพอต่อ

จำนวนนักเรียน 

อาคารเรียน อาคาร ก งาน
ปรับปรุงห้องประชุม งาน
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า งาน
โครงสร้างเวที-ตกแต่ง เวที-

บันได
129 การพัฒนาการศึกษา ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 

อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ โรงเรียนซำสูง
พิทยาคม อำเภอซำสูง 

จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีความ
แข็งแรง 

โรงอาหารเดิม 1 ชั้น งานเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อผนังอิฐ
บล็อก ทำประตู บานเลื่อนและ

หน้าต่างบานไม้ 

130 การพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคาร ประกอบ

โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัด

ขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มี
ความแข็งแรง และเพียงพอต่อ

จำนวนนักเรียน 

อาคารเรียน และอาคาร 
ประกอบอาคารเรียน 216 ส/
41 (หลังคาทรงไทย) (คสล.3 
ชั้น) และซ่อมแซม ห้องน้ำ 

131 การพัฒนาการศึกษา ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารเรียนอาคาร

ประกอบ โรงเรียนหนอง
โนประชาสรรค์ อำเภอ

กระนวน จังหวัด
ขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อซ่อมแซมอาคารภายใน
โรงเรียนให้มีความม่ันคงแข็งแรง 
และมีความปลอดภัยสำหรับ

นักเรียน 

(อาคารภายในโรงเรียน) อาคาร 
4/12 อาคารเรียน ชัน้ 2 ชั้น 4 
ห้อง 1 และห้อง ที่ 2 อาคาร 
คสล. 2/8 อาคารห้องปกครอง 

ห้อง อาหาร ห้อง to be 
number one ห้องเรียน ก 

203 ผนังและหลังคา
เอนกประสงค์ และฝ้าเพดาน

บ้านพัก เรือนแถว 2 ชั้น
132 การพัฒนาการศึกษา ค่าปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ โรงเรียนโคกสูง
ประชาสรรพ์ อำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มี
ความแข็งแรง และเพียงพอต่อ

จำนวนนักเรียน 

(อาคาร ก ข และ ค) งานฝ้า
เพดาน พื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 
225 ตร.ม. และ งานซ่อมแซม

ไฟฟ้าภายใน อาคาร 

133 การพัฒนาการศึกษา ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารเรียนอาคาร

ประกอบ โรงเรียนโนน
หันวิทยายน อำเภอชมุ
แพ จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มี
ความแข็งแรง และเพียงพอต่อ

จำนวนนักเรียน 

อาคารเรียน 3 งานเทพื้น 
คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ รวม
ไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม. งานฝ้า
เพดาน ผนังและ ตกแต่งผนัง 

และทาสี 
134 การพัฒนาการศึกษา ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 

อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ โรงเรียนสีชมพู

ศึกษา อำเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มี
ความแข็งแรง และเพียงพอต่อ

จำนวนนักเรียน 

อาคารโรงฝึกงาน งานรื้อ 
หลังคาเดิมและมุงหลังคา เหล็ก
รีด ขนาดพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 

511.20 ตร.ม. 
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135 การพัฒนาการศึกษา ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารเรียนอาคาร

ประกอบ โรงเรียนมัธยม
หนองเขียด อำเภอชมุแพ 

จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนให้มี
ความม่ันคง แข็งแรง และมี

ความปลอดภัยสำหรับนักเรียน 

อาคารเรียน ข งานรือ้เปลี่ยน 
หลังคา ขนาดพื้นที่รวมไม่ น้อย

กว่า 630 ตร.ม. 

136 การพัฒนาการศึกษา ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารเรียนอาคาร

ประกอบ โรงเรียนพระ
ยืนวิทยาคาร อำเภอพระ

ยืน จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มี
ความแข็งแรง และเพียงพอต่อ

จำนวนนักเรียน 

อาคารเรียน 1 และ 3 งานปูพื้น
กระเบ้ืองเซรามิค พื้นที่รวมไม่

น้อยกว่า 250 ตร.ม. 

137 การพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน และอาคาร

ประกอบ โรงเรียน เปรม
ติณสูลานนท์ อำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มี
ความแข็งแรง และเพียงพอต่อ

จำนวนนักเรียน 

อาคารเรียน และอาคาร 
ประกอบ งานทาสีอาคาร เรียน 

งานซ่อมแซมไฟฟ้า ภายใน
อาคารและระบบประปา 

138 การพัฒนาการศึกษา ซ่อมแซมอาคารเรียน 
และอาคารประกอบ 
โรงเรียนซับสมบูรณ์

พิทยาลัย อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนให้มี
ความแข็งแรง และเพียงพอต่อ

จำนวนนักเรียน 

อาคารเรียน และอาคาร 
ประกอบ งานซ่อมแซม 

หลังคา-รางน้ำ งานซ่อม ไฟฟ้า 
งานซ่อมแซมทั่วไป 

139 การพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน และอาคาร

ประกอบโรงเรียนโนน
โพธ์ิศรีวิทยาคม อำเภอ
ซำสูง จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มี
ความแข็งแรง และเพียงพอต่อ

จำนวนนักเรียน 

อาคารเรียน และอาคาร 
ประกอบ งานปูพื้นกระเบ้ือง 
เซรามิค พื้นที่ไม่น้อยกว่า 235 

ตร.ม. 

140 การพัฒนาการศึกษา ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารเรียนอาคาร

ประกอบ โรงเรียนนางิ้ว
วิทยาสรรค์ อำเภอเขา

สวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาเรียน
อาคารประกอบ โรงเรียนใน
สังกัด องคก์ารบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น 

จำนวนอาคารเรียน อาคาร
ประกอบที่ได้รับ การปรับปรุง

ซ่อมแซม 

141 การพัฒนาการศึกษา ค่าวางท่อระบบประปา
ภายใน สนามกีฬา

โรงเรียนพระยืน วิทยา
คาร อำเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 

77,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อวางท่อระบบน้ำประปาที่
มาตรฐาน และสะดวกในการใช้

น้ำประปา 

สนามกีฬาโรงเรียนพระยืน
วิทยาคาร ขนาดความยาวไม่

น้อยกว่า 700 เมตร 

142 การพัฒนาการศึกษา ก่อสร้างรั้วรอบโรงเรียน
โคกสูง ประชาสรรพ์ 

267,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อให้โรงเรียนมีรั้วที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย ระบุ

ขอบเขตที่ชัดเจน 

ก่อสร้างรั้วความยาวรวม ไม่
น้อยกว่า 75 เมตร 

143 การพัฒนาการศึกษา ก่อสร้างสนามฟุตซอล 
โรงเรียนโคกสูงประชา

สรรพ์ 

492,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อให้โรงเรียนมีสนามฟุตซอล
ที่ได้มาตรฐาน สำหรับใช้การจัด 
การเรียนการสอน 2.เพื่อให้
โรงเรียนมีสนามกีฬาและ
ให้บริการแก่นักเรียน เด็ก

เยาวชน ประชาชน และชุมชน 

ขนาดผิวคอนกรีตกว้าง ไม่น้อย
กว่า 24 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 

40 เมตร หนา 0.12 เมตร 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

144 การพัฒนาการศึกษา ก่อสร้างบ้านพักนักกฬีา 
โรงเรียนเมืองพลพิทยา

คม 

500,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพื่อให้นักกีฬามีความ
สะดวกสบาย และมีความ

ปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร 
หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 54 ตร.

ม. 

145 การพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน 
โรงเรียนบ้านบะแค 

อำเภอ แวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้โรงเรียนมีสถานที่สวยงาม 
และมีความปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็กกว้าง 5 ม. ยาว 76 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือ พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. 
พร้อมวางท่อ ระบายน้ำขนาด 
Æ 0.60x1 ม. จำนวน 50 ท่อน 
และบ่อ พักสำเร็จรูปสำหรับท่อ
ขนาด Æ 0.60 ม. พรอ้มฝาปิด 

จำนวน 4 บ่อ 
146 การพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน

และ ฝ้าเพดาน โรงเรียน
ศรีเสมา วิทยาเสริม 

ตำบลบ้านเหล่า อำเภอ
บ้านฝาง จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้มีอาคารเรียนที่สวยงาม 
และมีความปลอดภัย 

-ทำความสะอาดและขูด 
ตกแต่งผิวเดิมและทาสีน้ำ อะ
คลีลิกแท้ 100% (ชนดิทา

ภายนอก) งาน อาคารเรียน 4 
ชั้น 12, ห้องและอาคาร

เอนกประสงค์ งานฝ้าเพดาน
ยิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิด

กันน้ำ โครงเคร่าเหล็กชุบ
สังกะสี รอยต่อฉาบเรยีบ

147. การพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงห้องประชุม
โรงเรียน ซับสมบูรณ์

พิทยาลัย อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัด ขอนแกน่ 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-เพื่อให้มีสถานที่ประชุมที่
ทันสมัย สะดวกสบาย 

-ติดตั้งระบบปรับอากาศ 
จำนวน 7 เครื่อง ติดตั้ง ชุด

เครื่องเสียงพร้อมเครือง ขยาย
เสียง จำนวน 1 ชุด ซ่อมแซม

ฝ้าเพดานพร้อมทาสี และระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง

148. การพัฒนาการศึกษา ค่ายพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถทักษะการ

ใช้ภาษาจีนสำหรับ
นักศึกษา ปวส.วิทยาลัย
การอาชีพบ้านไผ่ กอ่น
ออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ณ วิทยาลัยการ
รถไฟสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (อุดหนุน
วิทยาลัยการอาชีพบ้าน

ไผ่) 

100,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้าน
การสื่อสารภาษาจีนเบ้ืองต้น 2.
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านการ

สนทนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การใช้ชีวิตเป็น
นักศึกษา ณ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

นักศึกษาทุนเทียนจิน ระดับ 
ปวส. จำนวน 40 คน 

149 การพัฒนาการศึกษา ก่อสร้างรั้วคอนกรีต
บล็อก โรงเรียนซำสูง
พิทยาคม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้โรงเรียนมีรั้วที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย ระบุ

ขอบเขตที่ชัดเจน 

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก สูง 
2.10 ม. ยาว 220 ม. ชนิดไม่

ตอกเสาเข็ม 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

150 การพัฒนาการศึกษา ปรับปรุงอาคารชั่วคราว 
1 ชั้น เป็นที่พักนักกีฬา 
โรงเรียนหนองโนประชา
สรรค์ อำเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อปรับปรุงอาคารให้มีความ
แข็งแรง เพื่อเป็นที่พักให้แก่

นักกีฬาโรงเรียนหนองโน ประชา
สรรค์ 

ก่อสร้างที่พักนักกีฬาผนัง ก่อ
อิฐฉาบปูนพร้อมติดตั้ง 
หน้าต่างและประตูและ 

ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 6 ห้อง 
ขนาดกว้าง 8.8 ม. ยาว 32 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 281.6 ตร.ม.

151 การพัฒนาการศึกษา พัฒนาศักยภาพทาง
ดนตรี (วงโยธวาทิต) 
โรงเรียนเวียงวงกต
วิทยาคม (อุดหนุน
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25) 

0 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อจัดกิจกรรมและพัฒนา
ส่งเสริมด้านดนตรี2.เพื่อให้
นักเรียนเรียนรู้ด้าน ดนตรีได้
อย่างเต็มที่และสมบูรณ์ 3.เพื่อ
ให้บริการโรงเรียนในเขตอำเภอ
ภูเวียง และชุมชนในเขตพื้นที่
บริการและ หน่วยงานอื่น ๆ 

-นกัเรียนโรงเรียนเวียงวงกต 
วิทยาคม อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

152 การพัฒนาการศึกษา จัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่อง
ดนตรี (วงดุริยางค์) 

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
อำเภอภูเวียง (อุดหนนุ
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5) 

500,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อจัดซ้ือเครื่องดนตรีวง
ดุริยางค์ 2.เพื่อให้โรงเรียนมีวง

ดุริยางค์ประจำโรงเรียน 

-โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
อำเภอภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น 

153 การพัฒนาการศึกษา จัดซ้ือครุภัณฑ์เครื่อง
ดนตรี (วงดุริยางค์) 
โรงเรียนกุดดุกวิทยา 

อำเภอภูเวียง (อุดหนนุ
สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5) 

300,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.เพื่อให้มีเครื่องดนตรีของวง
ดุริยางค์เพียงพอต่อการใช้งาน 

2.เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่
เสื่อมสภาพไปแล้ว 

-โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 
อำเภอภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น 

154 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จังหวัด

ขอนแก่น 

1,100,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

-เพื่อช่วยบรรเทาสาธารณภัย
ต่าง ๆ ให้กับประชาชนในเขต

จังหวัดขอนแก่น 

1.ช่วยเหลือประชาชน 
ผู้ประสบภัย 2. ปรับปรุง
ซ่อมแซม สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ที่ได้รับ

ผลกระทบ 3. สนับสนุนการ
ดำเนิน การกิจกรรมในการ 

ป้องกันและบรรเทา สาธารณ
ภัยของกลุ่ม อาสามัครต่างๆ

155 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ
และงานวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

800,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา

เพื่อกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำโดย
เครื่องจักรกล อบจ.ขอนแก่น 
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

-แหล่งน้ำสาธารณะประจำ
หมู่บ้านได้รับการขุดลอกกำจัด
วัชพืช -เครื่องจักรกลของ อบจ.
ขอนแก่น ได้ออก ปฏิบัติงาน

156 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

อบรมเชิงปฏิบัติการงาน
ออกแบบ สถาปัตยกรรม

เพื่อคนทั้งมวล 
(Universal Design) 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

-เพื่ออบรมในการปฏิบัติงานจริง
ในด้านสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้ง
มวลแก่บุคลากรของ อปท.ใน

เขตจังหวัดขอนแก่น 

-อบรมบุคลากรของ อปท.ใน
เขตจังหวัดขอนแก่น และ
บุคลากร หน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคน
พิการ
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157 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ถางป่าและตัดวัชพืชสอง
ข้างทางถนนลาดยาง 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา

-เพื่อปรับสภาพสองข้างทางถนน
ในความรับผิดชอบให้มีภูมิทัศน์

ที่ เหมาะสม 

-ถนนในความรับผิดชอบ ของ 
อบจ.ขอนแก่น พื้นที่ดำเนินการ
ไม่น้อยกว่าปีละ 250,000 ตร.

ม.
158. การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
เสริมสร้างมาตรการ

ความปลอดภัยทางถนน 
500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 

สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
และอำนวยความสะดวกในการ
เดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบ 

-ติดตั้งเครื่องหมายและ
สัญญาณจราจร ป้ายเตือน ป้าย

บังคับ ไฟส่องสว่าง ตเีส้น
จราจรและ สัญลักษณ์บนพื้น

ถนน
159 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ซ่อมปะผิวจราจร

ถนนลาดยาง โดยวิธี 
COLD MIX 

4,530,240.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

เขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น พื้นที่
ดำเนินการ 23,000 ตาราง

เมตร 

160 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง
หรือถนนหินคลุก 

4,138,140.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ปรับเกรดถนนลูกรัง หรือถนน
หินคลุกสายหลักในเขตพื้นที่ 
จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ไม่น้อย

กว่า 1,600 กม.
161 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
คนรุ่นใหม่รู้ทันสาธารณ

ภัย 
0 สำนัก/กองช่าง, 

สำนักช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

จัดอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณ
ภัย จัดนิทรรศการ ฯลฯ รวมทั้ง
จัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์แผ่นพับ 

โปสเตอร์
162 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโนน
พะยอม หมู่ที่ 6 ตำบล
โนนพะยอม - ตำบล
กุดเพียขอม อำเภอ

ชนบท จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

163 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านห้วยไร่
เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนน
พะยอม - ตำบลวังแสง 
อำเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

164 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโนนงาม 
หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย - 
บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 
ตำบลนาข่า อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 
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165 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านแก้งคร้อ 
หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย - 
ตำบลนางาม อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

166 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโนนงาม 
หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย - 
ตำบลกุดเค้า อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

167 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 

ตำบลนาแพง อำเภอโคก
โพธ์ิไชย - บ้านหินกอง 
หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า 

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

168 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 
ตำบลนาแพง - ตำบล

บ้านโคก อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

169 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านห้วยไร่
ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนน
พะยอม อำเภอชนบท - 
ตำบลกุดเค้า อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

170 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านห้วยค้อ 

หมู่ที่ 3 ตำบลโนน
พะยอม - ตำบลชนบท 
อำเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

171 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโนนสังข์ 
หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพีย

ขอม - บ้านห้วยอึ่ง หมู่ที่ 
4 ตำบลโนนพะยอม 
อำเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 
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172 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ คอนกรีต สาย
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 

ตำบลโพนเพ็ก - บ้านกุด
ขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบล
คำแคน อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

1,495,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 508 ม. หนา 
0.04 ม. หรือมี พื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 2,540 ตร.ม. (ไม่มี

ไหล่ทาง) 

173 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหูลิง หมู่
ที่ 2 ตำบลวังแสง - บ้าน

เหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 
ตำบลห้วยแก อำเภอ

ชนบท จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

174 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านเหล่า

เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วย
แก - ตำบลวังแสง 

อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

175 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านคอนฉิม
พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบล

คอนฉิม - ตำบลแวงใหญ่ 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

176 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านป่าแดง 
หมู่ที่ 5 ตำบลคอนฉิม - 

ตำบลใหม่นาเพียง 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

177 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านห้วยแก 
หมู่ที่ 12 ตำบลใหม่นา

เพียง - ตำบลโนนสะอาด 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

178 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโสกไผ่ 
หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่นา
เพียง - ตำบลโนนทอง 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

 

 

 



หน้า 42 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

179 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านท่าเยีย่ม 
หมู่ที่ 10 ตำบลใหม่นา
เพียง - ตำบลโนนทอง 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

180 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านร่มโพธ์ิ
ทอง หมู่ที่ 13 ตำบลใหม่
นาเพียง - ตำบลคอนฉิม 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

330,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 601 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 2,980 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

181 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริม เหล็ก 
ข้ามลำห้วยชีลอง บ้าน
นาข่า หมู่ที่ 13 ตำบลนา

ข่า อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 1.80 x 1.80 ม. ยาว 6 
ม. ชนิด 4 ช่องทาง (มีแผงกั้น

น้ำ) 

182 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านนาโพธ์ิ 

หมู่ที่ 9 ตำบลโนน
สะอาด อำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น - ตำบล
คอนสวรรค์ อำเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

183 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านกุด

หมากเห็บ หมู่ที่ 4 ตำบล
โนนสะอาด - ตำบลโนน
ทอง อำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

184 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 1 ตำบล

โนนสะอาด - ตำบลคอน
ฉิม อำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

185 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านวังหว้า 

หมู่ที่ 6 ตำบลโนน
สะอาด - ตำบลใหม่นา
เพียง อำเภอแวงใหญ่ 

จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

 

 

 



หน้า 43 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

186 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านตลาด
น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนน
สะอาด - บ้านโนนทอง 
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

187 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านห้วยบง 

หมู่ที่ 5 ตำบลโนน
สะอาด - บ้านรัตนะ หมู่

ที่ 2 ตำบลโนนทอง 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

188 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านนาโพธ์ิ 

หมู่ที่ 2 ตำบลโนน
สะอาด - ตำบลโนนทอง 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

189 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 1 ตำบล
โนนสะอาด - ตำบลโนน
ทอง อำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

190 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านกุด
หมากเห็บ หมู่ที่ 10 

ตำบลโนนสะอาด อำเภอ
แวงใหญ่ - บ้านห้วยยาง 
หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง 
อำเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

191 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านวังหว้า 

หมู่ที่ 6 ตำบลโนน
สะอาด - ตำบลคอนฉิม 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

192 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านวังหว้า 

หมู่ที่ 6 ตำบลโนน
สะอาด - ตำบลโนนทอง 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

 



หน้า 44 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

193 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านตลาด
น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนน
สะอาด - บ้านแสงอรณุ 
หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

194 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านห้วยบง 

หมู่ที่ 5 ตำบลโนน
สะอาด - บ้านหนองแซง 
หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

195 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายจากทาง
หลวงชนบทสาย ขาม
ป้อม - คำแคน - บ้าน

หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 
ตำบลโพนเพ็ก อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

196 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านกุด

หมากเห็บ หมู่ที่ 4 ตำบล
โนนสะอาด - ตำบลคอน

ฉิม อำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

197 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
สะแบง หมู่ที่ 8 ตำบล
ห้วยแก อำเภอชนบท - 
ตำบลแวงใหญ่ อำเภอ

แวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

198 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านห้วยไร่
เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนน
พะยอม - ตำบลห้วยแก 
อำเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

199 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านห้วยไร่
เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนน
พะยอม - ตำบลกุดเพยี

ขอม อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 



หน้า 45 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

200 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านห้วยไร่
ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนน
พะยอม - ตำบลกุดเพยี

ขอม อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

201 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโนน
พะยอม หมู่ที่ 6 ตำบล

โนนพะยอม - ตำบลห้วย
แก อำเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

202 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโนน
พะยอม หมู่ที่ 6 ตำบล
โนนพะยอม - ตำบลวัง

แสง อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

203 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง

แวงโอง หมู่ที่ 2 ตำบลใน
เมือง - ตำบลภูเหล็ก 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

204 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3 ตำบลปอแดง - 
บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 
ตำบลบ้านแท่น อำเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

205 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3 ตำบลปอแดง 
อำเภอชนบท - ตำบล

โนนศิลา อำเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

206 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง

แวงโอง หมู่ที่ 2 ตำบลใน
เมือง - ตำบลบ้านไผ่ 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

207 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหนองแวงไร่ 
หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง - 
ตำบลภูเหล็ก อำเภอ

บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 



หน้า 46 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

208 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหวายหลึม 
หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า - 
ตำบลนางาม อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
650 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 
ม. ยาว 622 ม. รวมยาว 1,272 

ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
4,502 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

209 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
4 ตำบลนางาม - ตำบล
คำแคน อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

210 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพน
เพ็ก - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 
4 ตำบลท่าศาลา อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

211 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านโคกสูงเหนือ 
หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม - 

ทางหลวงชนบท 
หมายเลข 2284 อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

212 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหนองนาวัว 
หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง - 
ตำบลเมืองเพีย อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

213 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหนองนาวัว 
หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง - 
ตำบลในเมือง อำเภอ

บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

214 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านคำคันโซ่ หมู่

ที่ 6 ตำบลคำแคน - 
ตำบลท่าศาลา อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

215 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านเกิ้ง หมู่ที่ 4 
ตำบลบ้านไผ่ - ตำบลใน
เมือง อำเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

 



หน้า 47 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

216 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านโพธ์ิไชย หมู่
ที่ 4 ตำบลโพธ์ิไชย - 

ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

217 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านมูลนาค หมู่
ที่ 7 ตำบลโพธ์ิไชย - 

ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

218 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านมูลนาค หมู่

ที่ 7 ตำบลโพธ์ิไชย 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย 

จังหวัดขอนแก่น - เขต
ติดต่อ อำเภอคอน

สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

219 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านสามหมอ 
หมู่ที่ 1 ตำบลโพธ์ิไชย 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย 

จังหวัดขอนแก่น - เขต
ติดต่ออำเภอคอนสวรรค์ 

จังหวัดชัยภูมิ 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

220 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โนนกระยอม หมู่ที่ 3 
ตำบลโพธ์ิไชย - ตำบล
นาแพง อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

221 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
สะแบง หมู่ที่ 8 ตำบล
ห้วยแก - ตำบลวังแสง 
อำเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

222 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านอ้อ

คำ หมู่ที่ 4 ตำบล
กระนวน - บ้านห้วยเตย 
หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเตย 
อำเภอซำสูง จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 141 ม. หนา 
0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมี

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 846 
ตร.ม. 
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223 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโคก

สูง หมู่ที่ 3 ตำบล
กระนวน - ทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข 2322 
(ตอนกระนวน - เชียง

ยืน) - บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 
1 ตำบลห้วยเตย อำเภอ
ซำสูง จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 212 ม. หนา 
0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมี

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 848 
ตร.ม. 

224 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทุ่งม่ัง 

ช่วงที่ 2 บ้านคำแมด หมู่
ที่ 2 ตำบลคำแมด 
อำเภอซำสูง จังหวัด

ขอนแก่น - บ้านนาฝาย 
ตำบลกุดปลาดุก อำเภอ

ชื่นชม จังหวัด
มหาสารคาม 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 3.50 ม. ยาว 243 ม. 
หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
850 ตร.ม. 

225 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกทาง

หลวงชนบท ขก ถ 
10110 แยกทางหลวง
หมายเลข 2322 - บ้าน
ตอกเกี้ย (ช่วงบ้าน ดอน
เขียง หมู่ที่ 4) ตำบลคำ

แมด อำเภอซำสูง 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 140 ม. หนา 
0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมี

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 
ตร.ม. 

226 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 
2322 (ตอนกระนวน - 
เชียงยืน) - บ้านซำโอง 
หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเตย 
อำเภอซำสูง จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 140 ม. หนา 
0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมี

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 
ตร.ม. 

227 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสาย ขก 
ถ 10069 บ้านหนองบัว
น้อย - บ้านกระนวน 
ช่วงบ้านหนองบัวน้อย 
หมู่ที่ 6,10 ตำบลหนอง
ตูม อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

1,010,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 245 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อย กว่า 1,470 ตร.ม. 
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228 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมาย เลข 
2322 (ตอนกระนวน - 
เชียงยืน) - บ้านหลุบเลา 
หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเตย 
อำเภอซำสูง จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 
ตร.ม. 

229 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านหม้อ 

หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ 
อำเภอซำสูง (ศูนย์ผัก
ปลอดสาร พิษ) - บ้าน

หนองไหล หมู่ที่ 7 ตำบล
โคกสี อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 
ตร.ม. 

230 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมาย เลข 
2322 (ตอนกระนวน - 
เชียงยืน) - บ้านซำสูง 

หมู่ที่ 5 ตำบลกระนวน - 
บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 

ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 3.5 ม. ยาว 243 ม. หนา 
0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมี

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 
ตร.ม. 

231 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย ขก ถ 
10069 (บ้านหนองบัว
น้อย - กระนวน) - บ้าน
แห้ว หมู่ที่ 9 - บ้านดงซำ 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน 
อำเภอซำสูง จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 211 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทาง ข้างละ 0.30 
ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 844 ตร.ม. 

232 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน

ดงซำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้าน
โนน อำเภอซำสูง - บ้าน
เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบล
บ้านขาม อำเภอน้ำพอง 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 
0.30 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 860 ตร.ม. 

233 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง

ไหล หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี 
อำเภอเมือง - บ้านหม้อ 

หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ 
อำเภอซำสูง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,200.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว108 ม.
หนา0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 
ม. ยาว 45 ม.หนา 0.15 ม. 
รวมระยะทาง 153 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 873 

ตร.ม. 
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234 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
หิน หมู่ที่ 22 ตำบลศิลา
(หลังวัดสวรรค์วนาราม) 

- ทางหลวงชนบท
หมายเลข ขก 1027 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,800.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

น้อยกว่า 875 ตร.ม. 

235 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองคู หมู่ที่ 8 ตำบล
บ้านหว้า อำเภอเมือง - 
บ้านบึงสวาง หมู่ที่ 11 
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอ

บ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 400 
ม.หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 
3.50 ม. ยาว 190 ม.หนา 0.15 
ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 
370 ม. หนา 0.15 ม. รวม
ระยะทาง 960 ม. หรือมี

ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 720 
ลบ.ม. (บดอัดแน่น) หรือมี
ปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 
1,543 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

236 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ม 
หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทุ่ม - 
ทางหลวงแผ่นดิน (สาย
บ้านทุ่ม - อำเภอมัญจา
คีรี) อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว211 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 844 ตร.ม. 

237 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองหลุบ หมู่ที่ 8,10 
ตำบลแดงใหญ่ - ถนน
มะลิวัลย์ อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

น้อยกว่า 890 ตร.ม. 

238 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) 

สายบ้านโนนเหลื่อม หมู่
ที่ 6 ตำบลหนองเม็ก - 

ทางหลวงชนบท สาย ขก 
4024 อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 900 ตร.ม. 

239 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) 

สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 
2 ตำบลหันโจด - ตำบล
หนองสองห้อง อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 900 ตร.ม. 

 



หน้า 51 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

240 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) 
สายบ้านสระขาม หมู่ที่ 
6 ตำบลตะกั่วป่า - บ้าน

โนนจอมศรี หมู่ที่ 6 
ตำบลหนองไผ่ล้อม 

อำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 180 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 900 ตร.ม. 

241 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมก่อสร้าง ระบบสูบ
น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
จำนวน 2 จุด บ้านขนวน 

หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน 
อำเภอหนองนาคำ 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ปริมาณงานจุดที่ 1ขนาดท่อ 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ความ
ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาด
พลังงานแสง อาทติย์ไม่น้อย
กว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 

เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ 
มอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาด 

มอเตอร์ 1.5 แรงม้า ปริมาณ
งานจุดที่ 2ขนาดท่อ 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ความ
ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. ขนาด
พลังงานแสง อาทติย์ไม่น้อย
กว่า 2,400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 

เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบ 
มอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาด 
มอเตอร์ 1.5 แรงม้า

242 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

เจาะบ่อบาดาลในเขต
ตำบลพังทุย อำเภอนำ้
พอง จังหวัดขอนแก่น 

495,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 
นิ้ว ความลึก 40 เมตร จำนวน 

11 บ่อ 

243 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

เจาะบ่อบาดาลในเขต
ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแก่น 

495,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 
นิ้ว ความลึก 40 เมตร จำนวน 

11 บ่อ 

244 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

เจาะบ่อบาดาลในเขต
ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแก่น 

495,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 
นิ้ว ความลึก 40 เมตร จำนวน 

11 บ่อ 

 



หน้า 52 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

245 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร พร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ ภายใน
ตำบลกระนวน อำเภอซำ

สูง จังหวัดขอนแก่น 

330,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ กลาง 4 
นิ้ว ความลึก 40 ม. จำนวน 3 
บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ 
ไม่น้อยกว่า 750 วัตต์ พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ป๊ัมบาดาล 
ซัมเมิส DC Brushless ไม่น้อย
กว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 

โวลต์
246 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
คอนกรีต เสริมเหล็ก 

พร้อมบ่อพักน้ำ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดอนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบล
ดอนหัน - ตำบล ท่าพระ 

อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Æ 
0.80x1.00 เมตร จำนวน 159 
เมตร และ บ่อพักน้ำ คสล. 

จำนวน 18 บ่อ 

247 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

เจาะน้ำบาดาลในเขต
อำเภอ เขาสวนกวาง 

จังหวัดขอนแก่น (ตำบล
ดงเมืองแอม) 

495,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ กลาง 4 
นิ้ว จำนวน 11 บ่อ 

248 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

เจาะน้ำบาดาลในเขต
อำเภอ เขาสวนกวาง 

จังหวัดขอนแก่น (ตำบล
คำม่วง) 

270,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ กลาง 4 
นิ้ว จำนวน 6 บ่อ 

249 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

เจาะน้ำบาดาลในเขต
อำเภอ เขาสวนกวาง 

จังหวัดขอนแก่น (ตำบล
เขาสวนกวาง) 

225,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ กลาง 4 
นิ้ว จำนวน 5 บ่อ 

250 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมติดตั้ง พลงังาน

แสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร บ้านสะอาด 
หมู่ที่ 4 ตำบลกุดธาต ุ
อำเภอหนองนาคำ 
จังหวัดขอนแก่น 

250,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ กลาง 6 
นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 ม. 
ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่
น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 

1.5 แรงม้า
 

 



หน้า 53 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

251 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมติดตั้ง พลงังาน

แสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 8 ตำบลกุด
ธาตุ อำเภอหนองนาคำ 

จังหวัดขอนแก่น 

250,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ กลาง 6 
นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 ม. 
ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่
น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 

1.5 แรงม้า
252 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ขุดเจาะบ่อบาดาล 

พร้อมติดตั้ง พลงังาน
แสงอาทิตย์เพื่อ

การเกษตร บ้านขนวน 
หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน 
อำเภอหนองนาคำ 
จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ กลาง 6 
นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 ม. 
ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่
น้อยกว่า 2,400 วัตต ์พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 

1.5 แรงม้า
253 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ขุดเจาะบ่อบาดาล 

พร้อมติดตั้ง พลงังาน
แสงอาทิตย์เพื่อ

การเกษตร บ้านหนอง
หว้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนอง
เสาเล้า อำเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น 

250,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ กลาง 6 
นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 ม. 
ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่
น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 

1.5 แรงม้า
254 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ขุดเจาะบ่อบาดาล 

พร้อมติดตั้ง พลงังาน
แสงอาทิตย์เพื่อ

การเกษตร บ้านโนนลาน 
หมู่ที่ 2 ตำบลนาเพียง 
อำเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น 

250,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ กลาง 6 
นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 ม. 
ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่
น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 

1.5 แรงม้า
255 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ขุดเจาะบ่อบาดาล 

พร้อมติดตั้ง พลงังาน
แสงอาทิตย์เพื่อ

การเกษตร บ้านเทพ
ชมพู หมู่ที่ 9 ตำบล

บริบูรณ์ อำเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

250,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ กลาง 6 
นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 ม. 
ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่
นอ้ยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 

1.5 แรงม้า
256 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ขุดเจาะบ่อบาดาล 

พร้อมติดตั้ง พลงังาน
แสงอาทิตย์เพื่อ

การเกษตร บ้านหนองนา
คำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน
โคก อำเภอหนองนาคำ 

จังหวัดขอนแก่น 

250,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ กลาง 6 
นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 ม. 
ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่
น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 

1.5 แรงม้า
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257 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
พร้อมติดตั้ง พลงังาน

แสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร บ้านแห่ หมู่
ที่ 1 ตำบลชุมแพ อำเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ กลาง 6 
นิ้ว ความลึกไม่ น้อยกว่า 60 ม. 
ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่
น้อยกว่า 2,400 วัตต์ พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดมอเตอร์ 

1.5 แรงม้า
258 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ปรับปรุงถนนลาดยาง

แบบแอสฟัลท์ คอนกรีต 
บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 

ตำบลบ้านฝาง - บ้าน
เข่ือน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าน
เหล่า อำเภอบ้านฝาง 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 223 ม. หนา 
0.04 ม. ไหล่ทาง ข้างละ 1 ม. 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,784 ตร.ม. 

259 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน
ปากช่อง หมู่ที่ 5 ตำบล
โคกไม้งาม - ตำบลป่า

หวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 198 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,584 ตร.
ม. 

260 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนคูณ 
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 229 อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัด

ขอนแก่น 

1,000,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 355 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

1,775 ตร.ม. 

261 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร พร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน 
แสงอาทิตย์ภายในตำบล
น้ำอ้อม อำเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น 

220,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ กลาง 4 
นิ้ว ความลึก 40 ม. ขนาด
พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อย
กว่า 750 วัตต์ พร้อมติดตั้ง

เครื่องสูบน้ำ ป๊ัมบาดาล ซัมเมิส 
DC Brushless ไม่น้อยกว่า 

750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลต์ 
จำนวน 2 บ่อ

262 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
เขียด หมู่ที่ 1 ตำบล

หนองเขียด - ทางหลวง 
หมายเลข 12 อำเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 870 

ตร.ม. 

263 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองบัว 

หมู่ที่ 3 ตำบลโนน
สะอาด - ทางหลวง

หมายเลข 12 อำเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 

ตร.ม. 
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264 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง

หว้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนอง
เขียด - ตำบลวังหินลาด 
อำเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 

ตร.ม. 

265 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนชาติ 
หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหัน ถึง 
เทศบาลตำบลโนนหัน 
อำเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 174 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 

ตร.ม. 

266 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ คอนกรีต บ้าน
เหมือดแอ่ หมู่ที่ 2 ตำบล
โนนสะอาด - ทางหลวง
หมายเลข 12 อำเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น 

854,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 463 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่

น้อยกว่า 2,814 ตร.ม. 

267 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านไทยนิยม 
หมู่ที่ 4 ตำบล หนองสอง
ห้อง - บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดู่ 

อำเภอหนองสองห้อง - 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

น้อยกว่า 850 ตร.ม. 

268 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคก

กลาง หมู่ที่ 12 ตำบลดง
เค็ง อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 207 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

น้อยกว่า 850 ตร.ม. 

269 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง

ช้างน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลดง
เค็ง อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 207 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

น้อยกว่า 850 ตร.ม. 

270 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่
ที่ 14 ตำบล หนองสอง
ห้อง - บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 
8 ตำบลดงเค็ง อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 140 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 840 ตร.ม. 
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271 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม 
หมู่ที่ 6 ตำบล หนองสอง
ห้อง อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น - 
บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 5 
ตำบลทองหลาง อำเภอ

บ้านใหม่ไชยพจน์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

น้อยกว่า 850 ตร.ม. 

272 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสำราญ 
หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ 
ถึง บ้านกุดหอยกาบ หมู่

ที่ 6 ตำบลหันโจด 
อำเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

น้อยกว่า 850 ตร.ม. 

273 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอนหัน 
หมู่ที่ 8 ตำบลโนนธาตุ 
อำเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น - บ้าน
ดอนยาว หมู่ที่ 4 ตำบล

เมืองโดน อำเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

นอ้ยกว่า 850 ตร.ม. 

274 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองบัว

แดง หมู่ที่ 5 ตำบล 
หนองเม็ก - บ้านชาด
ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคึ

มชาด อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

น้อยกว่า 850 ตร.ม. 

275 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสำโรง 
หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง 
อำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น - ทาง
หลวงชนบทหมายเลข 

4024 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 209 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 836 ตร.ม. 

276 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านปอแดง 
หมู่ที่ 6 ตำบลคึมชาด ถึง 
บ้านหนองแวงยาว หมู่ที่ 
1 ตำบลดอนดู่ อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 141 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 846 ตร.ม. 

 



หน้า 57 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

277 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 

11 ตำบลดงเค็ง อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 207 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,520 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 638 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ) 

278 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 
ตำบล หนองสองห้อง 
อำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

207 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,220 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 634 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ) 

279 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก
บ้านวังหิน หมู่ที่ 1 
ตำบลวังหิน อำเภอ 

หนองสองห้อง - บ้าน
หนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 8 
ตำบลบ้านหัน อำเภอ

โนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,520 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 638 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ) 

280 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองแวงเหนือ หมู่ที่ 9 
ตำบลคึมชาด อำเภอ

หนองสองห้อง ถึง บ้าน
ห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบล
วังม่วง อำเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 954 ลบ.ม. (บดอัด
แน่น) พร้อมถมดินตลอดสาย 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย 

กว่า 1,440 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

281 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีต เสริมเหล็กข้าม

ลำห้วยบ้านหนองไผ่ 
น้อย หมู่ที่ 4 ตำบล

ดอนดู่ อำเภอหนองสอง
ห้อง - บ้าน โคกสว่าง 
หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว 

อำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

372,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. 
ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อม

ปากกระโถน 

282 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีต เสริมเหล็กข้าม
ลำห้วยบ้าน สวองใหม่ 
หมู่ที่ 8 ตำบล หนองไผ่
ล้อม - บ้านเล้า หมู่ที่ 7 
ตำบลตะกั่วป่า อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 

372,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. 
ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อม

ปากกระโถน 

 



หน้า 58 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

283 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีต เสริมเหล็กข้าม
ลำห้วยบ้าน สวองใหม่ 
หมู่ที่ 8 ตำบล หนองไผ่
ล้อม - บ้านห้วยตะกั่ว 
หมู่ที่ 10 ตำบลดอนดู่ 
อำเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น 

372,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. 
ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อม

ปากกระโถน 

284 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีต เสริมเหล็กข้าม
ลำห้วยบ้าน รัตนวารี หมู่
ที่ 17 ตำบล หนองสอง
ห้อง อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 207 

372,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. 
ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อม

ปาก กระโถน 

285 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีต เสริมเหล็กข้าม
ลำห้วยบ้านชาด หมู่ที่ 

10 ตำบลโนนธาตุ - บ้าน
เมย หมู่ที่ 8 ตำบลหนอง
สองห้อง อำเภอหนอง

สองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. 
ชนิด 3 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อม

ปากกระโถน 

286 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีต เสริมเหล็กข้าม
ลำห้วยบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 
5 ตำบลโนนธาตุ อำเภอ 
หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น - บ้านเมืองดู่ 
หมู่ที่ 6 ตำบลโนนเพ็ด 
อำเภอประทาย จังหวัด

นครราชสีมา 

485,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. 
ชนิด 3 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อม

ปากกระโถน 

287 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีต เสริมเหล็กข้าม
ลำห้วยบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 
5 ตำบลโนนธาตุ อำเภอ 
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น - บ้านดอนยาว 
หมู่ที่ 4 ตำบล เมืองโดน 
อำเภอประทาย จังหวัด

นครราชสีมา 

485,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. 
ชนิด 3 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อม

ปากกระโถน 

 

 

 



หน้า 59 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

288 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีต เสริมเหล็กข้าม
ลำห้วยบ้านวังหิน หมู่ที่ 
1 ตำบลวังหิน อำเภอ 

หนองสองห้อง- บ้านโสก
ขามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบล
โสกนกเต็น อำเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น 

372,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. 
ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อม

ปากกระโถน 

289 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีต เสริมเหล็กข้าม
ลำห้วยบ้านวังทอง หมู่ที่ 
2 ตำบลวังหิน อำเภอ 
หนองสองห้อง - บ้าน
โสกนกเต็น หมู่ที่ 1 

ตำบลโสกนกเต็น อำเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น 

372,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. 
ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อม

ปากกระโถน 

290 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีต เสริมเหล็กข้าม
ลำห้วยบ้านศุภชัย หมู่ที่ 
5 ตำบลคึมชาด - บ้าน
หินแร่ หมู่ที่ 7 ตำบล

ดอนดั่ง อำเภอ นองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น 

372,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. 
ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อม

ปากกระโถน 

291 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีต เสริมเหล็กข้าม
ลำห้วยบ้าน โนนสว่าง 
หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดั่ง - 
บ้านไทยนิยม หมู่ที่ 4 
ตำบลหนองสองห้อง 
อำเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น 

430,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. 
ชนิด 3 ช่อง 

292 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ
คอนกรีต เสริมเหล็กข้าม
ลำห้วยบ้านกุดหอย กาบ 
หมู่ที่ 6 ตำบลหันโจด 

อำเภอ หนองสองห้อง - 
บ้านหนองแปน หมู่ที่ 4 
ตำบลหนองแวงโสกพระ 

อำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น 

116,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. 
จำนวน 2 แถว ๆ ละ 10 ท่อน 

รวม 20 ท่อน พร้อม เท
คอนกรีตดาดป้องกันการ กัด
เซาะบริเวณปากท่อ จำนวน 1 

แห่ง 

 

 

 

 

 



หน้า 60 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

293 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีต เสริมเหล็กข้าม
ลำห้วยบ้านหนองวัด ป่า 
หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดั่ง - 
บ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 

ตำบลหนองเม็ก อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 

372,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. 
ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อม

ปากกระโถน 

294 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
คอนกรีต เสริมเหล็กข้าม
ลำห้วยบ้าน หนองทุ่ม 
หมู่ที่ 3 ตำบลดอนดั่ง - 
บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 

5 ตำบลหนองเม็ก 
อำเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น 

372,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 1.80x1.80 ม. ยาว 6 ม. 
ชนิด 2 ช่อง มีแผงกั้นน้ำพร้อม

ปากกระโถน 

295 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน
ข้ามลำห้วย เสือเฒ่า ช่วง
บ้านเหล่าชาด หมู่ที่ 10 
ตำบลหันโจด อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 

850,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดสันฝายยาว 15 ม. ระดับ
เก็บกักสูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 

4 ม. 

296 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่าเปือย 

หมู่ที่ 1 ตำบล โนน
สมบูรณ์ - บ้านนาง้อง 
หมู่ที่ 2 ตำบลนางิ้ว 
อำเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

น้อยกว่า 850 ตร.ม. 

297 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังน้ำ
ทิพย์ หมู่ที่ 10 ตำบล 

โนนสมบูรณ์ อำเภอเขา
สวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น - บ้านโนนทอง 
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุง
ศรี อำเภอโนนสะอาด 

จังหวัดอุดรธานี 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

น้อยกว่า 850 ตร.ม. 

298 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านคำป่าก่อ 

หมู่ที่ 3 ตำบล โนน
สมบูรณ์ อำเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น - 
ตำบลหนองกุงศรี อำเภอ

โนนสะอาด จังหวัด
อุดรธานี 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

น้อยกว่า 860 ตร.ม. 

 



หน้า 61 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

299 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบล 

โนนสมบูรณ์ อำเภอเขา
สวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น - บ้านป่าไม้ 
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุง
ศรี อำเภอโนนสะอาด 

จังหวัดอุดรธานี 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

น้อยกว่า 850 ตร.ม. 

300 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนหัว
ช้าง หมู่ที่ 8 ตำบล โนน
สมบูรณ์ อำเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น - 
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 

ตำบลหนองกุงศรี อำเภอ
โนนสะอาด จังหวัด

อุดรธานี 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. 

301 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย 
หมู่ที่ 5 ตำบล โนน

สมบูรณ์ อำเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น - 

ตำบลกุดหมากไฟ 
อำเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

น้อยกว่า 860 ตร.ม. 

302 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน

สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบล 
โนนสมบูรณ์ อำเภอเขา

สวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น - บ้านกุด

หมากไฟ หมู่ที่ 1 ตำบล
กุดหมากไฟ อำเภอ
หนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี 

496,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

น้อยกว่า 855 ตร.ม. 

303 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเทพ
อำนวย หมู่ที่ 9 ตำบล 
โนนสมบูรณ์ - บ้านนา
ง้อง หมู่ที่ 2 ตำบลนางิ้ว 
อำเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น 

490,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 845 ตร.ม. 

 

 

 



หน้า 62 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

304 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบล 

โนนสมบูรณ์ อำเภอเขา
สวนกวาง - บ้านหนอง
กุงศรี หมู่ที่ 6 ตำบล 

หนองกุงศรี อำเภอโนน
สะอาด จังหวัดอุดรธานี 

496,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 171 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. 

305 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้าน โนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 

ตำบล โนนสมบูรณ์ 
อำเภอเขาสวนกวาง 

จังหวัดขอนแก่น - ตำบล
กุดหมากไฟ อำเภอ
หนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,560 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 2,035 ตร.ม. 

306 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้าน หนองแสง หมู่ที่ 6 
ตำบล ศรีสุขสำราญ 

อำเภออุบลรัตน์ - ตำบล
นางิ้ว อำเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น 

495,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,550 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 2,027 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

307 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้าน ท่าพระยาณรงค์ 
หมู่ที่ 4 ตำบล ศรีสุข
สำราญ - ตำบลนาคำ 

อำเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น 

398,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,050 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,629 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

308 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง 
บ้าน หนองแสง หมู่ที่ 6 
ตำบล ศรีสุขสำราญ 

อำเภออุบลรัตน์ - บ้าน
ขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบล
นางิ้ว อำเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,560 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 2,035 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

309 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร พร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน 

แสงอาทิตย์ ภายใน
ตำบลคำแมด อำเภอซำ
สูง จังหวัดขอนแก่น 

330,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ กลาง 4 
นิ้ว ความลึก 40 ม. จำนวน 3 
บ่อ ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ 
ไม่น้อยกว่า 750 วัตต ์พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ป๊ัมบาดาล 
ซัมเมิส DC Brushless ไม่น้อย
กว่า 750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 

โวลต์
 

 

 



หน้า 63 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

310 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน

หนองกอย หมู่ที่ 3 
ตำบลแดงใหญ่ - บ้าน
โนนเรือง หมู่ที่ 18 

ตำบลบ้านค้อ อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อย กว่า 1,480 ตร.ม. 

พร้อมตีเส้นจราจร 

311 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
เนินทอง หมู่ที่ 15 ตำบล

บ้านค้อ - ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 2 
ตำบลบ้านค้อ อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 245 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

312 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน

พรสวรรค์ หมู่ที่ 13 
ตำบลบ้านเป็ด - ถนน
เหล่านาดี อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 216 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,512 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

313 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน

ทองหลาง หมู่ที่ 5,6 
ตำบลบ้านหว้า - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

2062 อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 231 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,386 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

314 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
เหล่าโพนทอง หมู่ที่ 7 
ตำบลบ้านหว้า - ถนน
เหล่านาดี อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 231 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,386 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

315 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี ทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 
230 - บ้าน ดอนดู่เมือง
ใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระ
ลับ อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

393,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 254 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,524 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

316 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
โนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบล
ดอนหัน - ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 208 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 



หน้า 64 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

317 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
หลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 
ตำบลดอนหัน - ทาง

หลวงแผ่นดิน หมายเลข 
208 อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 184 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,472 ตร.ม. 

พร้อมตีเส้นจราจร 

318 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
หนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 
13 - บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 
7 ตำบลดอนหัน - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
208 อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 325 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,950 ตร.ม. พร้อมตีเส้น
จราจร 

319 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
สว่างมรรคา หมู่ที่ 8 
ตำบลดอนหัน - ทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 
208 อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 386 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,930 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

320 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี จาก

ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 230 - บ้าน
โนนเรือง หมู่ที่ 6,18 
ตำบลบ้านค้อ อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อย กว่า 1,480 ตร.ม. 

พร้อมตีเส้นจราจร 

321 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
แห่งที่ 3 - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 230 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 14 เมตร ยาว 
30 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 14.5 
เมตร ยาว 108 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,986 ตร.ม. 

พร้อมตีเส้นจราจร 

322 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
เต่านอ หมู่ที่ 7 ตำบล

ศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5.5 เมตร ยาว 
136 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 
เมตร ยาว 240 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อย กว่า 1,948 ตร.ม. 

พร้อมตีเส้นจราจร
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

323 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี จาก

ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 230 - บ้าน
โคกท่า หมู่ที่ 5,11 

ตำบลหนองตูม อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 486 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,944 ตร.
ม. พร้อมตีเสน้จราจร 

324 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
หนองโข่ย หมู่ที่ 2 ตำบล

ท่าพระ - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 208 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 388 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,940 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

325 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน

หนองโข่ย หมู่ที่ 19 
ตำบลท่าพระ - ตำบล
ดอนหัน อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 388 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,940 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

326 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
หนองนิยม หมู่ที่ 14 
ตำบลท่าพระ - ทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 
208 อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 388 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,940 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

327 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
ราชการ หมู่ที่ 15 ตำบล

ท่าพระ - ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 208 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 388 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,940 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

328 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน

หนองแวง หมู่ที่ 17 
ตำบลท่าพระ - ทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 
2 อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 388 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,940 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

329 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
วังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลท่า
พระ - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 208 อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 388 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,940 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

330 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต ขก ถ 
10112 สาย บ้านหว้า - 
บ้านเต่า อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 215 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,505 ตร.
ม.

331 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี ขก 
ถ 10128 สายบ้านโนน
เรือง - บ้านค้อ อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 185 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม. 

พร้อมตีเส้นจราจร
332 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี ขก 
ถ 10070 สายถนน 

มิตรภาพ - บ้านหนองไผ่ 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 330 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,980 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

333 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย
บ้านทุ่ม หมู่ที่ 1,2 ตำบล
บ้านทุ่ม - ถนนเหล่านาดี 

อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 395 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,975 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

334 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย
บ้านทุ่ม หมู่ที่ 1,2 ตำบล

บ้านทุ่ม - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 230 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

335 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย
บ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบล

โคกสี - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2183 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 387 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,935 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

336 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย
บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 
ตำบลดอนหัน - ตำบล
พระลับ อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 386 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,930 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

 

 

 



หน้า 67 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

337 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย
บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 
ตำบลดอนหัน - ตำบล
พระลับ อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 386 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,930 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

338 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย
บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 
ตำบลดอนหัน - ทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 
208 อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 386 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,930 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

339 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย
บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 - 
บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 1 
ตำบลดอนช้าง - ทาง
หลวงชนบทหมายเลข 

4008 อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 392 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,960 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

340 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย
บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9 
ตำบลบ้านหว้า - ตำบล
ดอนช้าง อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 392 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,960 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

341 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 
ตำบลบ้านหว้า - ตำบล
บ้านทุ่ม อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 328 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,968 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

342 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย
บ้านยางหย่อง หมู่ที่ 3 
ตำบลโคกสี - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2183 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 245 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

343 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย 
ขก ถ 10072 บ้านเหล่า

นาดี - กระเดื่อง - 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 328 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,640 
ตรม. พร้อมตีเส้นจราจร 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

344 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 

- บ้านหาด หมู่ที่ 10 
ตำบลบ้านเม็ง - ตำบล
ยางคำ อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น 

735,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 380 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,280 
ตรม. พร้อมตีเส้นจราจร 

345 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย
บ้านเม็ง หมู่ที่ 14 - บ้าน

หนองแสง หมู่ที่ 11 
ตำบลบ้านเม็ง - ตำบล
ยางคำ อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น 

851,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,640 
ตรม. พร้อมตีเส้นจราจร 

346 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน

โคกสำราญ หมู่ที่ 1 
ตำบลโคกสำราญ อำเภอ
บ้านแฮด - อำเภอมัญจา

คีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 384 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

347 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
ดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคก

สำราญ - ตำบลบ้านแฮด 
อำเภอบ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 384 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

348 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
ทางพาดปอแดง หมู่ที ่
12 ตำบลโคกสำราญ - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 อำเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 243 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,458 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

349 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
ดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคก
สำราญ - ทางหลวง
ชนบทสาย ทล.2 - 

มัญจาคีรี อำเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 243 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,458 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

350 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
โคกสำราญ หมู่ที่ 11 

ตำบลโคกสำราญ - ทาง
หลวงชนบท หมายเลข 
1039 อำเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 384 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

351 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
ป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบล

โคกสำราญ - ตำบลบ้าน
แฮด อำเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 384 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

352 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
โคกสำราญ หมู่ที่ 14 

ตำบลโคกสำราญ อำเภอ
บ้านแฮด - อำเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 384 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

353 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
หนองมะเขือ หมู่ที่ 2 
ตำบลโคกสำราญ - 

ตำบลบ้านแฮด อำเภอ
บ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 472 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,888 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

354 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
แฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน
แฮด - บ้านโนนพันชาติ 
หมู่ที่ 10 ตำบลโคก

สำราญ อำเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

355 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านคำ
มืด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้าน
ฝาง - บ้านผักแว่น หมู่ที่ 
5 ตำบลหนองโก อำเภอ

กระนวน จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.

ม. 

356 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
2322 (ตอนกระนวน - 
ท่าคันโท) - บ้านป่าชาติ 
หมู่ที่ 8 - บ้าน ชัยเจรญิ 
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง 
อำเภอกระนวน จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหลท่างลูกรัง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.

ม. 

 

 

 



หน้า 70 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

357 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
2322 (ตอนกระนวน - 
ท่าคันโท) - บ้านหนอง
แวงเป่ง หมู่ที่ 4 ตำบล

บ้านฝาง อำเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 855 ตร.

ม. 

358 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน

ผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบล
หนองกุงใหญ่ - บ้านแสน
สุข หมู่ที่ 1 ตำบลห้วย
โจด อำเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.

ม. 

359 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 
2322 (ตอนกระนวน - 
ท่าคันโท) - บ้านนาโป่ง 
หมู่ที่ 7 - บ้านจอดบึง 
หมู่ที่ 8 ตำบลหัวนาคำ 
อำเภอกระเนวน จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหลท่าง 
หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 860 ตร.ม. 

360 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 
2322 (ตอนกระนวน - 

ท่าคันโท) - บ้านคำเจริญ 
หมู่ที่ 10 ถึง บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 5 ตำบล หัวนาคำ 
อำเภอกระนวน จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 290 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,740 

ตร.ม. 

361 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 
ตำบลโนนทอง อำเภอ

แวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น - อำเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 570 ม. หนา 
0.20 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 661 ลบ.ม. (เกลี่ย

เรียบ) 

362 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านจอมบึง หมู่ที่ 10 

ตำบลสีชมพู - สาย ขก ถ 
10024 บ้านหนองตาไก้ 
- บ้านผาน้ำเที่ยง อำเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,480 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 1,289 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) 

 



หน้า 71 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

363 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 
ตำบลนาจาน อำเภอสี

ชมพู ถึง เขตตำบลวังหิน
ลาด อำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,320 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 1,206 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) 

364 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
หนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบล
โนนสมบูรณ์ - ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 2 
อำเภอบ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

365 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 

ตำบลโนนสมบูรณ์ - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

2 อำเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

366 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี ขก 
ถ 10036 สาย บ้านแฮด 
- บ้านโคกก่อง อำเภอ

บ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,470 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

367 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย
ข้างวัดบุญเรือง ตำบล
บ้านแฮด - ตำบลหนอง
แซง อำเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 384 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

368 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
หนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 

ตำบลโคกสำราญ - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

12 อำเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 243 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,458 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

369 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
ป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบล
บ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ ่- 
บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 

8 ตำบลโคกสำราญ 
อำเภอบ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,448 ตร.ม. 

พร้อมตีเส้นจราจร 



หน้า 72 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

370 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
เป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้าน
ไผ่ - ทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข 12 อำเภอ

บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,448 ตร.ม. 

พร้อมตีเส้นจราจร 

371 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี ขก 
ถ 10032 บ้านหนองผือ 
- บ้านหัวช้าง อำเภอ

บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,448 ตร.ม. 

พร้อมตีเส้นจราจร
372 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี ขก 
ถ 10044 ทางหลวง 

หมายเลข 2 - บ้านเมือง
เพีย อำเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,448 ตร.ม. 

พร้อมตีเส้นจราจร 

373 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี ขก 
ถ 10031 สาย บ้าน

หนองน้ำใส - บ้านโคกโก 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,448 ตร.ม. 

พร้อมตีเส้นจราจร 

374 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี ขก 
ถ 10030 สายบ้านลาน - 

บ้านหินลาดนาโน 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,448 ตร.ม. 

พร้อมตีเส้นจราจร 

375 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี ขก 
ถ 10042 สายบ้านดอน
หมากพริก - บ้านลาน 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 1,448 ตร.ม. 

พร้อมตีเส้นจราจร 

376 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
ดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบล

บ้านโต้น อำเภอพระยืน 
- บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 

1 ตำบลโนนสมบูรณ์ 
อำเภอบ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 330 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่นอ้ยกว่า 1,980 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

 

 

 



หน้า 73 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

377 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
ขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบล
ขามป้อม อำเภอพระยืน 
- อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

378 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี ขก 
ถ 10040 สายบ้านบ่อ
แก - บ้านพระบุ อำเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 215 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,505 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร

379 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี ขก 
ถ 10112 สายบ้านหนอง

หญ้าข้าวนก - บ้าน
หนองแวง อำเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 215 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,505 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

380 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 - 
เขตตำบลบ้านใหม่ 

อำเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 3,100 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมี ปริมาตรหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 1,302 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) 

381 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านโนนหว่านไฟ หมู่ที่ 
6 ตำบลวังเพิ่ม - เขต

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

491,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

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

คลุกไม่น้อยกว่า 1,300 ลบ.ม. 
(เกลี่ยเรียบ) 

382 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 
5 ตำบลก้านเหลือง - 
บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 

ตำบลท่านางแนว อำเภอ
แวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 810 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 643 ลบ.ม.(บดอัด
แน่น) พร้อมถมดินคันทางสูง
เฉลี่ย 0.35 ม. หรือมีปริมาตร 
ดินถมไม่น้อยกว่า 1,786 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น)
383 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 

สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 
(ช่วงป่าช้า) - สะพาน
ฝายคึกฤทธ์ิ ตำบลท่า

นางแนว อำเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 810 ม. ลูกรัง
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี

ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 643 
ลบ.ม.(บดอัดแน่น) พร้อมถมดิน
คันทางสูงเฉลี่ย 0.35 ม. หรือมี
ปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 
1,786 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

384 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 

ตำบลก้านเหลือง อำเภอ
แวงน้อย - เขตตำบลใหม่
นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ 

จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 3,045 ม. ลง
ลูกรังผิวจราจรหนา 0.15 ม.
(บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตร

ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,420 ลบ.ม. 



หน้า 74 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

385 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 
ตำบลกุดเค้า อำเภอ

มัญจาคีรี - ตำบลนาแพง 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

386 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 
ตำบลหนองแปน - บ้าน
โนนพยอม หมู่ที่ 10 

ตำบลสวนหม่อน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

387 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 
ตำบลสวนหม่อน - 

ตำบลหนองแปน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

388 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 

11 ตำบลโพนเพ็ก - ทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 
2062 อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

389 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบล
โพนเพ็ก - ตำบลนาข่า 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

390 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองไห หมู่ที่ 1 
ตำบลหนองแปน - 

ตำบลสวนหม่อน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

391 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 
ตำบลหนองแปน - ทาง
หลวงชนบท หมายเลข 
4008 อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 
ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 
1,021 ม. ยาวรวม 2,221 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร 
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น)

 

 

 



หน้า 75 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

392 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านนาจาน หมู่ที่ 2 
ตำบลหนองแปน - 

ตำบลท่าศาลา อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

393 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 
15 ตำบลหนองแปน - 
บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 

11 ตำบลโพนเพ็ก 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

394 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 
1 ตำบลนางาม - ตำบล
คำแคน อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

395 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 
ตำบลโพนเพ็ก - ตำบล
นาข่า อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

396 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 
ตำบลนางาม อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น - เขตตดิต่อ
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด

ชัยภูมิ 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

397 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบล
โพนเพ็ก - บ้านขาม หมู่
ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

398 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบล
สวนหม่อน - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2062 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

 

 

 



หน้า 76 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

399 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ขุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบล

กุดเค้า - บ้านหัวฝาย หมู่
ที่ 4 ตำบลนาข่า อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

400 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากทาง หลวงชนบท
หมายเลข 4008 - บ้าน
หนองไห หมู่ที่ 1 ตำบล
หนองแปน อำเภอมัญจา

คีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

401 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 
ตำบลกุดเค้า อำเภอ

มัญจาคีรี - บ้านสงแดง 
หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

402 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 
15 ตำบลหนองแปน - 
ทางหลวงแผ่น ดิน

หมายเลข 2062 อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

403 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากทาง หลวงแผ่นดนิ
หมายเลข 2062 - บ้าน
โนนเขวา หมู่ที่ 6 ตำบล
สวนหม่อน อำเภอมัญจา

คีรี จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

404 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองไห หมู่ที่ 1 
ตำบลหนองแปน - 

ตำบลโพนเพ็ก อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

405 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย

บ้านโต้น หมู่ที่ 8,9 
ตำบลบ้านโต้น - ตำบล
หนองแวง อำเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

 

 



หน้า 77 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

406 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1,7 
ตำบลหนองแวง อำเภอ
พระยืน - ตำบลดอนช้าง 

อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

407 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน

หนองแวง หมู่ที่ 10 
ตำบลบ้านหัน อำเภอ

โนนศิลา - อำเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

408 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
หัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน
หัน - ทางหลวงแผ่นดนิ
หมายเลข 2 อำเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,435 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

409 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
กุดหลง หมู่ที่ 14 ตำบล
บ้านหัน - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 

อำเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

410 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
หนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 

16 ตำบลบ้านหัน - 
ตำบลโนนศิลา อำเภอ

โนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

411 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
วังยาว หมู่ที่ 5 ตำบล

บ้านหัน อำเภอโนนศิลา 
- อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

412 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
ห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ 11 

ตำบลป่าปอ อำเภอ บ้าน
ไผ่ - อำเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,435 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

 



หน้า 78 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

413 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย
บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 

1 ตำบลโนนแดง - ตำบล
เปือยใหญ่ อำเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

414 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย
บ้านหนองข้ีเห็น หมู่ที่ 6 
ตำบลบ้านหัน อำเภอ

โนนศิลา - อำเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

415 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
นาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบล
ชนบท - ตำบลห้วยค้อ 
อำเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 
290 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 
เมตร ยาว 116 เมตร รวม
ความยาว 406 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 1,914 ตร.ม. 

พร้อมตีเส้นจราจร
416 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ปรับปรุงถนนลาดยาง

แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
ท่านางเลื่อน หมู่ที่ 6 

ตำบลชนบท - ตำบลศรี
บุญเรือง อำเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 386 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,930 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

417 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน
ข้ามลำห้วย เสือเฒ่า ช่วง

บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 
ตำบลหันโจด อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 

850,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดสันฝายยาว 15 เมตร 
ระดับเก็บกักสูง 2 เมตร ผิว

จราจรกว้าง 4 เมตร 

418 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน
ข้ามลำห้วย เสือเฒ่า ช่วง

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 
ตำบลหนองเม็ก อำเภอ 
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 

750,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดสันฝายยาว 13 เมตร 
ระดับเก็บกักสูง 2 เมตร ผิว

จราจรกว้าง 4 เมตร 

419 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลต์ คอนกรีต 

สายแยกทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 228 
- บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 
ตำบลศรีสุข อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

1,998,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 968 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 5,808 ตร.ม. 

 

 



หน้า 79 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

420 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลต์ คอนกรีต 
สายบ้านหินลาดทุ่งโพธ์ิ 
หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข - 
บ้านบุ่งเม่น หมู่ที่ 2 
ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

1,999,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 724 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 4,344 ตร.ม. 

421 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลต์คอนกรีต 
ช่วงที่ 2 สายบ้านวัง
ทรายขาว หมู่ที่ 14, 

บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 
ตำบลศรีสุข ถึง ตำบล
หนองแดง อำเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น 

1,650,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 739 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 3,695 ตร.ม. 

422 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต บ้าน
พระคือ หมู่ที่ 16 ตำบล
พระลับ - วัดป่าพุทธ

ญาณรังษี ถึง ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 230 
(ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

2,768,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5.50 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.04 เมตร ชนิดไม่
มีไหลท่าง หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 5,500 ตร.ม. และตี

เส้น ผิวจราจร 

423 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลต์ คอนกรีต 
ช่วงบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 
- บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 

17 ตำบลกุดกว้าง 
อำเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น เชื่อมทาง
หลวงชนบท สาย ชย 
4027 เขตอำเภอบ้าน
แท่น จังหวัดชัยภูมิ 

5,182,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 
605 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

4,840 ตร.ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 
เมตร ยาว 410 เมตร หนา 

0.04. เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่

น้อยกว่า 3,280 ตร.ม. ช่วงที่ 3 
กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อย กว่า 6,400 ตร.ม. รวม 
ความยาว 1,815 เมตร หรือมี

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
14,520 ตร.ม 

424 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากทาง หลวงชนบท
หมายเลข 4008 - บ้าน
โนนแสนสุข หมู่ที่ 10 

ตำบลหนองแปน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

 



หน้า 80 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

425 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 
10 ตำบลหนองแปน 

อำเภอมัญจาคีรี ถึง เขต
ติดต่อตำบลโคกสำราญ 
อำเภอบ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

426 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 
ตำบลกุดเค้า อำเภอ
มัญจาคีรี - เขตติดต่อ
บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 
ตำบลโนนพะยอม 

อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

427 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหัน หมู่ที่ 13 ตำบล
กุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - 
เขตตำบล โนนพะยอม 
อำเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

428 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากทาง หลวงแผ่นดนิ 
229 - บ้านขุมดิน หมู่ที่ 
16 ตำบลกุดเค้า อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

429 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 

ตำบลนางาม - ทางหลวง
ชนบท หมายเลข 2284 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

430 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบล
นาข่า - ตำบลนางาม 

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

431 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 
ตำบลคำแคน - ทาง

หลวงชนบท หมายเลข 
2284 อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

 

 



หน้า 81 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

432 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบล
ท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี 
- ตำบลพระยืน อำเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

433 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านศิลาทิพย์ หมู่ที่ 13 
ตำบลพระยืน อำเภอ

พระยืน - ตำบลคำแคน 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

434 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 7 
ตำบลพระยืน อำเภอ

พระยืน - ตำบลท่าศาลา 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

435 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านพระยืน หมู่ที่ 1 - 
บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 
ตำบลพระยืน อำเภอ
พระยืน - ตำบลป่า

มะนาว อำเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

436 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 
ตำบลพระยืน อำเภอ
พระยืน - ตำบลป่า

มะนาว อำเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

437 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 4 

ตำบลขามป้อม อำเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น)
438 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหนองอีเลิง 
หมู่ที่ 9 ตำบลโนนฆ้อง 
อำเภอบ้านฝาง - ตำบล
จระเข้ อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

439 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 
7 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอ
บ้านฝาง - ตำบลจระเข้ 
อำเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

 



หน้า 82 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

440 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหินกอง หมู่
ที่ 4 ตำบลป่ามะนาว 

อำเภอบ้านฝาง - ตำบล
ยางคำ อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

441 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านโนนฆ้อง หมู่
ที่ 2,10 ตำบลโนนฆ้อง - 
ตำบลบ้านฝาง อำเภอ

บ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

442 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านคำหัวช้าง 
หมู่ที่ 3 ตำบลป่ามะนาว 
- ตำบลโนนฆ้อง อำเภอ

บ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

443 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านสร้างแก้ว 

หมู่ที่ 1 ตำบลโนนฆ้อง - 
ตำบลบ้านฝาง อำเภอ

บ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

444 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหนองคลอง
น้อย หมู่ที่ 8 ตำบลป่า

มะนาว อำเภอบ้านฝาง - 
ตำบลท่าศาลา อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
750 ม. ช่วงที่ 2 ขนาด กว้าง 5 
ม. ยาว 162 ม. ยาวรวม 912 
ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี
ปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 
4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

445 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านวังโพน หมู่ที่ 
6 ตำบลป่ามะนาว ถึง 
ตำบลพระยืน อำเภอ

พระยืน จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

446 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 11 
ตำบลท่าศาลา - บ้าน
ห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 
ตำบลโพนเพ็ก อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

995,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 
1,306 ม. ลูกรังหนา 0.20 ม.
หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อย
กว่า 1,410 ลบ.ม. และดินถม

สูงเฉลี่ย 0.60 ม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 
5,485 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

 

 

 



หน้า 83 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

447 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 
ตำบลบ้านโต้น - ตำบล
ขามป้อม อำเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

448 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 

ตำบลบ้านโต้น - ตำบล
พระบุ อำเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

449 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโต้น หมู่ที่ 1 ตำบล
บ้านโต้น - ตำบลพระบุ 
อำเภอพระยืน จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

450 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองหญ้าข้าวนก 
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง 
- ตำบลบ้านโต้น อำเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

451 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 
ตำบลบ้านโต้น - ตำบล
หนองแวง อำเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

452 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
บ้านหัน หมู่ที่ 14 ตำบล

กุดเค้า - ตำบลสวน
หม่อน อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

453 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 
ตำบลนาแพง - ตำบล

บ้านโคก อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

454 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 

ตำบลนาแพง อำเภอโคก
โพธ์ิไชย ถึง เชื่อมทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
229 จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

455 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโสกนาดี หมู่ที่ 2 
ตำบลบ้านโคก - ตำบล
ซับสมบูรณ์ อำเภอโคก

โพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 
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456 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 

ตำบลซับสมบูรณ์ - บ้าน
โคกสง่า หมู่ที่ 8 ตำบล
บ้านโคก อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 
ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 
1,126 ม. ยาวรวม 2,226 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตร

ลูกรังไม่น้อย กว่า 1,769 ลบ.ม. 
(บดอัดแน่น)

457 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 
ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอ

โคกโพธ์ิไชย ถึง ตำบลวัง
แสง อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

458 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 
ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอ

โคกโพธ์ิไชย ถึง บ้านโคก
พระ หมู่ที่ 4 ตำบลวัง
แสง อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม.(บด

อัดแน่น) 

459 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านโนนแสน

สุข หมู่ที่ 10 ตำบล
หนองแปน - ตำบลทา่
ศาลา อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

460 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านห้วยฮวก 
หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - 
ตำบลคำแคน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

461 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านห้วยหิน
เกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพน
เพ็ก - ตำบลสวนหม่อน 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

462 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านโนน
สวาง หมู่ที่ 13 ตำบล
โพนเพ็ก - ตำบลสวน
หม่อน อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 
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463 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านห้วยหิน
เกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพน
เพ็ก - บ้านหนองไห หมู่
ที่ 14 ตำบลหนองแปน 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

464 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านกุด

ขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบล
คำแคน - ตำบลท่าศาลา 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

465 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านโนน
สวาง หมู่ที่ 13 ตำบล
โพนเพ็ก - ตำบลท่า

ศาลา อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

466 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านท่าศาลา 
หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา - 
ตำบลโพนเพ็ก อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

467 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านไส้ไก ่

หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา - 
ตำบลโพนเพ็ก อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

468 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านหนอง
บัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบล
นาข่า - ตำบลโพนเพก็ 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

469 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านโนนงาม 
หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - 
เขตติดต่อ ตำบลนาข่า 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 
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470 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านหนอง
โจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า 
- เขตติดต่อ ตำบลนา
งาม อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

471 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านเหล่า

ใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า 
- บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 
ตำบลนางาม อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

472 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านเหล่า

ใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า 
- บ้านหนองขาม หมู่ที่ 

10 ตำบลคำแคน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

473 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 

9 ตำบลนางาม ถึง 
ตำบลกุดเค้า อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

474 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายจากทาง
หลวงชนบทหมายเลข 

ขก.2013 บ้านหนองสอง
ห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนา
งาม - ตำบลนาข่า 

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
450 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 
ม. ยาว 462 ม. ยาวรวม 912 
ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 
4,523 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

475 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหนองสอง
ห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนา
งาม - ตำบลคำแคน 

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 
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476 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหนองสอง
ห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนา
งาม อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น - เขต
ติดต่อ ตำบลหนองสังข์ 
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด

ชัยภูมิ 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

477 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายจากทาง
หลวงชนบทหมายเลข 

ขก.2013 บ้านหนองสอง
ห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนา
งาม อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น - เขต
ติดต่อ ตำบลหนองคู 

อำเภอบ้านแท่น จังหวัด
ชัยภูมิ 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

478 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านห้วยแล้ง หมู่

ที่ 7 ตำบลคำแคน 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น - เขตตดิต่อ 
ตำบลบ้านเต่า อำเภอ
บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

479 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านน้อยกลาง 
หมู่ที่ 3 ตำบลคำแคน 
อำเภอมัญจาคีรี - เขต
ติดต่อตำบลป่ามะนาว 
อำเภอบ้านฝาง จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

480 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านห้วยแล้ง หมู่
ที่ 14 ตำบลคำแคน - 
ตำบลนางาม อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,513 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

481 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหนองแปน 
หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแปน 
อำเภอมัญจาคีรี ถึง บ้าน
ชีกกค้อ หมู่ที่ 7 ตำบล
เมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,518 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 
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482 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขก ถ 10006 
บ้านน้ำซำ - บ้านโนน
สะอาด อำเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น 

1,290,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 585 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 3,510 ตร.ม. 

483 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเขาวง 
หมู่ที่ 5 ตำบลวังสวาบ 
อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น - ตำบลโคกมน 
อำเภอน้ำหนาว จังหวัด

เพชรบูรณ์ 

410,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 181 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 724 ตร.ม. 

484 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังมน 
หมู่ที่ 4 ตำบลวังสวาบ 
ถึง ทางหลวงหมายเลข 

12 อำเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 880 ตร.ม. 

485 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ 
หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ 
ถึง ทางหลวงหมายเลข 

12 อำเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. 

486 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนตา
เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลวัง
สวาบ - บ้านสองคอน 
หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย 

อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 876 ตร.ม. 

487 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสว่าง
โนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภู
ผาม่าน อำเภอภูผาม่าน 

- ตำบลนาหนองทุ่ม 
อำเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 876 ตร.ม. 

488 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ 
หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ 

ถึง แหล่งท่องเที่ยวน้ำตก
ตาดฟ้า อำเภอภผูาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 880 ตร.ม. 
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489 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังเจริญ 
หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม่วง - 
ตำบลภูผาม่าน อำเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 880 ตร.ม. 

490 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาน้ำซำ 
หมู่ที่ 7 ตำบลภูผาม่าน - 
ตำบลโนนคอม อำเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

น้อยกว่า 880 ตร.ม. 

491 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่ากล้วย 
หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคอม - 
บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 
ตำบลภูผาม่าน อำเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 876 ตร.ม. 

492 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนคอม 
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม - 
ตำบลภูผาม่าน อำเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 876 ตร.ม. 

493 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาฝาย
เหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลนา
ฝาย - ตำบลวังสวาบ 

อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 

920,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 438 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 2,628 ตร.ม. 

494 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซำเปิบ 
หมู่ที่ 6 ตำบลนาฝาย ถึง 
ตำบลวังสวาบ อำเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 880 ตร.ม. 

495 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยถ้ำ
เต่า หมู่ที่ 8 ตำบลภูผา
ม่าน - ตำบลห้วยม่วง 
อำเภอภูผาม่าน จังหวัด

ขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 880 ตร.ม. 

496 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านฝายตา
สวน หมู่ที่ 8 ตำบลวัง
สวาบ - ตำบลนาฝาย 

อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 880 ตร.ม. 
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497 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านภูผาม่าน 
หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน - 
ตำบลห้วยม่วง อำเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

1,015,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 457 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 2,742 ตร.ม. 

498 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง 
หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง 
อำเภอภูผาม่าน - ตำบล
นาหนองทุ่ม อำเภอชมุ
แพ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 876 ตร.ม. 

499 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ 
หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ 
อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น ถึง ตำบลโคก
มน อำเภอน้ำหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

496,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 880 ตร.ม. 

500 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยเตย 
หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม่วง - 
ตำบลภูผาม่าน อำเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 880 ตร.ม. 

501 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซำภูทอง
เหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วย
ม่วง อำเภอภูผาม่าน - 
ตำบลนาหนองทุ่ม 

อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

น้อยกว่า 880 ตร.ม. 

502 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเขาวง 
หมู่ที่ 5 ตำบลวังสวาบ 
ถึง ทางหลวงหมายเลข 

12 อำเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 880 ตร.ม. 

503 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังกก
แก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลวัง
สวาบ - แหล่งท่องเทีย่ว
ภูตาหลอ อำเภอภูผา
ม่าน จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 146 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 876 ตร.ม. 
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504 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเซินใต้ 
หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคอม 

ถึง ตำบลภูผาม่าน 
อำเภอภูผาม่าน จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. 

505 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านผาน้ำ

ทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วย
ม่วง - ตำบลภูผาม่าน 
อำเภอภูผาม่าน จังหวัด

ขอนแก่น 

467,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 207 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 828 ตร.ม. 

506 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยซ้อ 
หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม่วง 

ถึง ตำบลวังสวาบ 
อำเภอภูผาม่าน จังหวัด

ขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 880 ตร.ม. 

507 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านฝายตาสวน หมู่ที่ 8 
ตำบลวังสวาบ - ตำบล

ห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น 

440,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 
ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 
980 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อย
กว่า 1,250 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

508 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 
ตำบลห้วยม่วง - ตำบล
วังสวาบ อำเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น 

416,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,810 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,180 ลบ.

ม. (เกลี่ยเรียบ) 

509 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านเขาวง หมู่ที่ 5 

ตำบลวังสวาบ อำเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 
- ตำบลทุ่งพระ อำเภอ
คอนสาร จังหวัดชัยภมิู 

493,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. ถม
ดินบางช่วง ยาว 850 ม. สูง
เฉลี่ย 0.50 ม. ลาดเอยีง 1:2 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย

กว่า 1,945 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 
และลงหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 840 ลบ.ม. (เกลี่ย

เรียบ)
510 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 
ตำบลโนนคอม - ตำบล
ห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น 

323,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 .ม ยาว 1,760 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 915 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ) 
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511 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย 
ขก ถ 10007 บ้านท่า
กระบือ - บ้านวังสวาบ 
อำเภอภูผาม่าน จังหวัด

ขอนแก่น 

1,000,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 584 ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. หนา 0.04 
ม. หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อย

กว่า 4,088 ตร.ม. 

512 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน

ห้วยถ้ำเต่า หมู่ที่ 8 
ตำบลภูผาม่าน - ตำบล
นาหนองทุ่ม อำเภอชมุ
แพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 338 ม. หนา 
0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่

น้อยกว่า 2,028 .ตร.ม. 

513 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน

ซำภูทองใต้ หมู่ที่ 2 
ตำบลภูผาม่าน - ตำบล
ห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 338 ม. หนา 
0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่

น้อยกว่า 2,028 .ตร.ม. 

514 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย
บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 

6 ตำบลห้วยม่วง - 
ตำบลภูผาม่าน อำเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 338 ม. หนา 
0.04 ม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่

น้อยกว่า 2,028 .ตร.ม. 

515 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านพระยืน 
หมู่ที่ 14 ตำบล พระยืน 
อำเภอพระยืน - บ้าน 

หนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 
ตำบล ป่ามะนาว อำเภอ

บ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
167 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 835 
ตร.ม. 

516 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่
ที่ 9 ตำบลขามป้อม - 
บ้านพระยืน หมู่ที่ 1 
ตำบลพระยืน อำเภอ

พระยืน จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
167 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 835 
ตร.ม. 

517 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโต้น หมู่
ที่ 9 ตำบลบ้านโต้น - 
บ้านท่างาม หมู่ที่ 6 

ตำบลพระบุ อำเภอพระ
ยืน จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
167 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 835 
ตร.ม. 

 

 



หน้า 93 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

518 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
ดงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบล
บ้านโต้น - บ้านหนอง
หญ้าข้าวนก หมู่ที่ 3 

ตำบลหนองแวง อำเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ผิวจราจรลูกรังกว้าง 5 ม. ยาว 
1,466 ม. สูงเฉลี่ย 0.10 ม.หรือ
มีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 
762 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) งาน
ดินถมสูง เฉลี่ย 1 ม. ยาว 

1,400 ม. หรือมีปริมาตรดินถม
ไม่ น้อยกว่า 10,360 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ)
519 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านป่าหม้อ 
หมู่ที่ 6 ตำบลพระยืน ถึง 

บ้านบ่อแก หมู่ที่ 4 
ตำบล ขามป้อม อำเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
167 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 835 
ตร.ม. 

520 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบล
หนองแวง - บ้าน โจด

ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้าน
โต้น อำเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 

492,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,212 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,758 ลบ.ม. (บดอัด

แน่น) 

521 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน 
หนองทุ่งมน หมู่ที่ 5 

ตำบล ขามป้อม - บ้าน
ป่าส่าน หมู่ที่ 10 ตำบล
พระยืน อำเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น 

492,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,212 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,758 ลบ.ม. (บดอัด

แน่น) 

522 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ดงกลาง หมู่ที่ 7 ตำบล
บ้านโต้น - บ้าน หนอง
แวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง

แวง อำเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 

492,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,212 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,758 ลบ.ม. (บดอัด

แน่น) 

523 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 1 ตำบล
หนองแวง - บ้าน ขาม
ป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขาม
ป้อม อำเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 

492,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 300 
ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 
100 ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. 
ยาว 200 ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 4 
ม. ยาว 600 ม. ช่วงที ่5 กว้าง 

3 ม. ยาว 100 ม. ช่วงที่ 6 
กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม.หนา 
0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อย กว่า 1,758 ลบ.ม. (บดอัด

แน่น)

 

 

 



หน้า 94 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

524 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โนนตุ่น หมู่ที่ 4 ตำบล
หนองแวง อำเภอ พระ
ยืน - บ้านหนองทุ่ม หมู่
ที่ 3 ตำบลบ้านหว้า 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

492,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,212 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,758 ลบ.ม. (บดอัด

แน่น) 

525 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
บ่อทอง หมู่ที่ 6 ตำบล

ขามป้อม อำเภอ พระยืน 
- บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 
6 ตำบลท่าศาลา อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

492,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,212 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,758 ลบ.ม. (บดอัด

แน่น) 

526 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โพธ์ิทอง หมู่ที่ 10 ตำบล
ขามป้อม - บ้านหัน หมู่
ที่ 3 ตำบลพระบุ อำเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น 

492,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,212 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,758 ลบ.ม. (บดอัด

แน่น) 

527 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านหิน
ฮาว หมู่ที่ 7 ตำบลขาม
ป้อม - ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 2297 อำเภอ

เปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

800,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 295 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อย กว่า 1,475 

ตร.ม. 

528 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอนดู่
เมืองใหม่ หมู่ที่ 15 
ตำบลพระลับ - 

โรงพยาบาลจิตเวช 
ขอนแก่นราชนครินทร์ - 

เขต เทศบาลนคร
ขอนแก่น อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

499,800.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. 

529 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบล
พระลับ - ทางหลวง

แผ่นดิน หมายเลข 209 
(ขอนแก่น -เชียงยืน) 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 165 
ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 
4 ม. ยาว 53 ม. หนา 0.15 ม. 
รวม ระยะทาง 218 ม. หรือมี 
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 

ตร.ม. 

 

 

 



หน้า 95 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

530 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก แยกทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 
230 (ทางเลี่ยงเมือง) - 
บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 

ตำบลบึงเนียม อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

1,006,400.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 352 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 1,760 ตร.ม. 

531 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย ขก ถ 
10059 บ้านโนนม่วง - 

บ้านหนองปอ ตำบลศิลา 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

3,234,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 565 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ไหล่ทาง

คอนกรีตข้างละ 1 เมตร) หรือมี
พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

4,520 ตร.ม. ตีเส้นผวิ จราจร
พร้อมติดตั้งราง ระบายน้ำ

สำเร็จรูป
532 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่
ที่ 1 ตำบลศิลา - บ้านนา

เพียง หมู่ที่ 4 ตำบล
สำราญ อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 872 ตร.
ม. 

533 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่
ที่ 1 ตำบลศิลา - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
230 (ทางเลี่ยงเมือง) 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 872 ตร.
ม. 

534 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง

หิน หมู่ที่ 22 - บ้าน ศิลา 
หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
230 (ทางเลี่ยงเมือง) 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 872 ตร.
ม. 

535 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
หิน หมู่ที่ 22 ตำบลศิลา 

- ทางหลวงชนบท
หมายเลข ขก 1027 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 872 ตร.
ม. 
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536 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบึงอีเฒ่า 
หมู่ที่ 5 ตำบลศิลา - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 
230 (ทางเลี่ยงเมือง) 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 872 ตร.
ม. 

537 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านท่าแก 
หมู่ที่ 6 - บ้านบึงอีเฒ่า 
หมู่ที่ 5 ตำบลศิลา - ทาง
หลวง ชนบทหมายเลข 
ขก 1027 อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

499,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 872 ตร.
ม. 

538 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
หิน หมู่ที่ 8 ตำบลศิลา - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทาง

เลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 872 ตร.
ม. 

539 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอนยาง 
หมู่ที่ 16 - บ้าน หนอง
หิน หมู่ที่ 8 ตำบลศิลา - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทาง

เลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 872 ตร.

ม. 

540 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านศิลา หมู่
ที่ 28 - บ้านหนองกุง 
หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา - 
ถนนมิตรภาพ อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,800.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 178 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 875 ตร.
ม. 

541 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย
บ้านโกทา หมู่ที่ 9 ตำบล
ศิลา - เขตเทศบาลนคร 
ขอนแก่น อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 365 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,825 ตร.
ม. และตีเส้นผิวจราจร 
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542 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย

บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 
ตำบลศิลา - ทางหลวง
ชนบท หมายเลข ขก 
1027 อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

272,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 168 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,008 ตร.
ม. และตีเส้นผิวจราจร 

543 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก 
บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 

ตำบลศิลา - ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 230 
(ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,400.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ผิวไหล่ทางกว้าง 1 เมตร ยาว 
784 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 784 ตร.ม. 

544 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง 
หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา - 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 
เขต เทศบาลนคร

ขอนแก่น อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,800.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 875 ตร.
ม. 

545 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดงพอง 
หมู่ที่ 10 ตำบลศิลา - 
บ้านฮ่องเดื่อ หมู่ที่ 9 
ตำบล บึงเนียม อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 218 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 872 ตร.
ม. 

546 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายบ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 
6 ตำบลโนนฆ้อง - บ้าน
คำหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบล
ป่ามะนาว อำเภอบ้าน
ฝาง จังหวัดขอนแก่น 

495,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 280 ม. หนา 
0.04 ม. ไหล่ทาง ข้างละ 1 ม. 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,768 ตร.ม. 

547 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ คอนกรีต 
สายบ้านฝาง หมู่ที่ 9 
ตำบลบ้านฝาง - บ้าน
ห้วยหว้า หมู่ที่ 8 ตำบล
โนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 209 ม. หนา 
0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

1,254 ตร.ม. 
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548 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านลาดนาเพียง หมู่ที่ 
20 ตำบลสาวะถี อำเภอ
เมือง - บ้านโสกแต้ หมู่ที่ 
7,8 ตำบลป่าหวายน่ัง 
อำเภอบ้านฝาง จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 2,400 
ม. หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 

5 ม. ยาว 850 ม. หรือมี
ปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,690 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) 

549 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบล
บ้านเหล่า อำเภอบ้าน

ฝาง - บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 
4 ตำบลบ้านหว้า อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. หนา 
0.20 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 702 ลบ.ม.(บดอัด
แน่น) และดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 
ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่ 

น้อยกว่า 2,210 ลบ.ม. (บดอัด
แน่น)

550 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง หน้า
วัดป่าคีรีวัน บ้านปาก
ช่อง หมู่ที่ 5 ตำบลโคก
งาม ถึง บ้านบะยาว หมู่
ที่ 9 ตำบลหนองบัว 

อำเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 550 ม. หนา 
0.20 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 704 ลบ.ม. และถม
ดินสูง เฉลี่ย 0.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
2,145 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

551 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองปิง หมู่ที่ 10 
ตำบลสาวะถี - เขต
ตำบลบ้านค้อ อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 750 
ม. หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 
5 ม. ยาว 1,045 ม.หนา 0.10 
ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 

900 ม. หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 4 
กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. หนา 

0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อย กว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัด

แน่น)
552 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองปิง หมู่ที่ 18 
ตำบลสาวะถี - ทางลาด
ยาง (สาย บ้านงิ้ว - บ้าน

โนนรัง) อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 3,227 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,678 ลบ.ม. (บดอัด

แน่น) 

553 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านสาวะถี หมู่ที่ 8 
ตำบลสาวะถี - เขต

ตำบลแดงใหญ่ อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

436,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 
ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 
5 ม. ยาว 600 ม.หนา 0.10 ม. 
ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 448 

ม. หนา 0.10 ม. หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 
1,480 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
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554 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนรัง หมู่ที่ 16 

ตำบลสาวะถี - ทางลาด
ยาง (สาย ขก 3238 
บ้าน โนนกู่ - บ้านป่า
หวายนั่ง) อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

441,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 
ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 
4 ม. ยาว 1,100 ม.หนา 0.10 
ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย 
กว่า 1,502 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

555 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โคกงาม หมู่ที่ 8 ตำบล
โคกงาม อำเภอบ้านฝาง 
- เขตอุทยาน น้ำพอง 
ตำบลบ้านผือ อำเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 3,530 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,835.60 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

556 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง จาก
ทางหลวง ชนบท ขก 

4064 บ้านนาฝาย หมู่ที่ 
5 ถึงอุทยานแห่งชาตนิ้ำ
พอง ถึง ตำบลบ้านกง 

อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 380 
ม.หนา 0.20 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 

4 ม. ยาว 378 ม.หรือมี
ปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 
743.04 ลบ.ม.(บดอัดแน่น) 

และ ดินถมหนา 0.50 ม. หรือ 
มีปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 
2,388.20 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

557 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองกอย หมู่ที่ 9 
ตำบลแดงใหญ่ - เขต
ตำบลบ้านค้อ อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 3,260 ม. หนา
0.10 ม. หรือมีปริมาตร ลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

558 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 
ตำบลแดงใหญ่ - ทาง
ลาดยาง (สายบ้านทุ่ม - 
บ้านหนองกอย) อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 3,260 ม. หนา
0.10 ม. หรือมีปริมาตร ลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

559 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านงิ้ว หมู่ที่ 19 ตำบล
สาวะถี - ทางลาดยาง 

(สายบ้านงิ้ว - บ้านหนอง
กอย) อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

368,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 
ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 
5 ม. ยาว 1,000 ม.หนา 0.10 
ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 3 ม. ยาว 

280 ม. หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 4 
กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. หนา 

0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,255 ลบ.ม. (บดอัด

แน่น)
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560 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้าน หนองหลุบ หมู่ที่ 4 
ตำบลแดงใหญ่ - เขต
ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

425,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,950 
ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 
5 ม. ยาว 700 ม.หนา 0.10 ม. 
ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 130 

ม. หนา 0.10 ม. หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,443 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

561 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ คอนกรีต 
สายบ้านฝาง หมู่ที่ 2 
ตำบลบ้านฝาง อำเภอ
บ้านฝาง - บ้านม่วงโป้ 
หมู่ที่ 4 ตำบลสาวะถี 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 238 ม. หนา 
0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 

1,428 ตร.ม. 

562 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบล
บ้านทุ่ม - ทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข 12 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

452,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 2,600 
ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 
5 ม. ยาว 350 ม.หนา 0.10 ม. 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,534 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

563 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบล
ปอแดง - บ้าน หันแฮด 
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแท่น 
อำเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,650 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,311 ลบ.ม. บดอัด

แน่น 

564 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
คุ้มกกโก หมู่ที่ 10 ตำบล
ชนบท - ตำบลกุดเพยี
ขอม อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

450,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,550 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,232 ลบ.ม 

บดอัดแน่น 

565 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
นาขามเป้ีย หมู่ที่ 8 
ตำบลชนบท อำเภอ

ชนบท ถึง บ้านขามเรียน 
หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพีย 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,725 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,371 ลบ.ม. บด

อัดแน่น 

566 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
กุดเพียขอมเหนือ หมู่ที่ 
2 ตำบลกุดเพียขอม - 
ตำบลห้วยแก อำเภอ

ชนบท จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,825 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,451 ลบ.ม. บดอัด

แน่น 
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567 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านม่วง หมู่ที่ 14 ตำบล
บ้านทุ่ม - ตำบล แดง
ใหญ่ อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

484,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 500 
ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 
5 ม. ยาว 1,560 ม.หนา 0.10 
ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 

1,200 ม.หนา 0.10 ม. หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า 
1,645 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

568 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาหนอง
ทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้าน
แท่น - บ้านร่องดกู หมู่ที่ 

5 ตำบลกุดเพียขอม 
อำเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 เมตร หรือมี พื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.
ม. 

569 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยแก 
หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก ถึง 
บ้านหูลิง หมู่ที่ 2 ตำบล
วังแสง อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 175 ม. หนา 
0.15 เมตร หรือมี พื้นที่

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตร.
ม. 

570 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านม่วง หมู่ที่ 10,11 
ตำบลบ้านทุ่ม - ทาง
หลวงชนบทหมายเลข 

2009 อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

432,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,580 
ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 
5 ม. ยาว 400 ม.หนา 0.10 ม. 
ช่วงที่ 3 กว้าง 4 ม. ยาว 900 
ม. หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 4 กว้าง 
3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.10 ม. 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

1,471 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
571 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
แยกทาง หลวงชนบท 
(สายบ้านทุ่ม - บ้าน

สำราญ) - บ้านโคกล่าม 
หมู่ที่ 2 ตำบลสาวะถี 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 3,260 ม. หนา 
0.10 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

572 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 
ตำบลสาวะถี อำเภอ

เมือง - เขต ตำบลบ้าน
ฝาง อำเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 
ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 
5 ม. ยาว 900 ม.หนา 0.10 ม. 
ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 1,160 
ม.หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,695 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น)
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573 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 4 
ตำบลสาวะถี อำเภอ
เมือง ถึง บ้านแก่นเท่า 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง 
อำเภอบ้านฝาง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 
ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 
5 ม. ยาว 2,060 ม.หนา 0.10 
ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,695 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

574 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านม่วง หมู่ที่ 15 ตำบล
บ้านทุ่ม - ทาง ลาดยาง 
(สาย ขก ถ 10061 บ้าน

ม่วง - บ้านสาวะถี) 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,600 
ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 
3 ม. ยาว 750 ม.หนา 0.10 ม. 
ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 
ม.หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,644 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น)
575 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 7 
ตำบลแดงใหญ่ - ทาง

หลวงแผ่นดิน หมายเลข 
230 อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 
ม.หนา 0.10 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 
5 ม. ยาว 1,400 ม.หนา 0.10 
ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,664 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

576 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองแก 
หมู่ที่ 11 ตำบลนาเพียง - 
ทางหลวงหมายเลข 12 
อำเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 176 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. พร้อม
ลงลูกรังกลบ ไหล่ทางข้างละ 

0.20 ม. 

577 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านอาจ

สามารถ หมู่ที่ 8 ตำบล
นาเพียง อำเภอชุมแพ - 
ตำบลกุดกว้าง อำเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 904 ตร.ม. พร้อม
ลงลูกรัง กลบไหล่ทางข้างละ 

0.20 ม. 

578 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 6 ตำบลนาเพียง 
อำเภอชุมแพ - เทศบาล
ตำบล หนองแก อำเภอ

หนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

1,000,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 453 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 1,812 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรัง กลบไหล่ทาง

ข้างละ 0.20 ม. 

579 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล ชุมชนหนอง
คะเน เทศบาลเมือง ชุม
แพ - ตำบลหนองไผ่ 
อำเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,734 ตร.ม. 
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580 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านโสก
อุดม หมู่ที่ 7 ตำบล วัง
หินลาด - ทางหลวง

หมายเลข 228 อำเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,734 ตร.ม. 

581 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านโนน

ทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบล
นาหนองทุ่ม - ทางหลวง 
หมายเลข 12 อำเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,734 ตร.ม. 

582 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านวังหู
กวาง หมู่ที่ 4 ตำบล 

หนองไผ่ - ตำบลวังหิน
ลาด อำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,734 ตร.ม. 

583 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 7 ตำบล 
หนองไผ่ - ทางหลวง

หมายเลข 12 อำเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,734 ตร.ม. 

584 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านโนนโก 
หมู่ที่ 6 ตำบล นาหนอง

ทุ่ม - ทางหลวง
หมายเลข 201 อำเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,734 ตร.ม. 

585 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านน้อย
พรสวรรค์ หมู่ที่ 12 
ตำบลนาหนองทุ่ม - 

ตำบลหนองเขียด อำเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,734 ตร.ม. 

586 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านหนอง
ม่วง หมู่ที่ 7 ตำบล โนน

หัน - ทางหลวง
หมายเลข 201 อำเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,734 ตร.ม. 
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587 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล (คุ้มหนอง
ตุ้มนก) บ้านห้วยบง หมู่
ที่ 6 ตำบลหนองไผ่ - 

ทางหลวง หมายเลข 12 
อำเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,734 ตร.ม. 

588 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านยอด
ห้วย หมู่ที่ 8 ตำบล 

หนองไผ่ - ตำบลวังหิน
ลาด อำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,734 ตร.ม. 

589 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านกุดเข้ 
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ - 
ถึงทางหลวงหมายเลข 

12 อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,734 ตร.ม. 

590 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านหนอง
ไฮ หมู่ที่ 6 ตำบลนา
เพียง ถึง ทางหลวง

หมายเลข 12 อำเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,734 ตร.ม. 

591 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านหนอง
หว้า หมู่ที่ 6 ตำบล 
หนองเสาเล้า - ทาง
หลวงหมายเลข 12 
อำเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,734 ตร.ม. 

592 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลาดยาง แอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านวังยาว
ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนา

หนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - 
ตำบลห้วยม่วง อำเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 347 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อย

กว่า 2,082 ตร.ม. 

593 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านโนน

สาวเอ้ หมู่ที่ 3 ตำบลนา
เพียง อำเภอชุมแพ - 

เทศบาลตำบลหนองแก 
อำเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 289 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,734 ตร.ม. 
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594 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรังปรุงถนนลูกรัง บ้าน
วังชัย หมู่ที่ 16 ตำบลวัง
ชัย - ตำบล หนองกงุ 
อำเภอน้ำพอง จังหวัด

ขอนแก่น 

495,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,550 ม. หนา 
0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,027 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น) 

595 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบล
วังชัย - ตำบล หนองกุง 
อำเภอน้ำพอง จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,575 ม. หนา 
0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,047 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น) 

596 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 17 ตำบล
น้ำพอง - ทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข 2039 
น้ำพอง - กระนวน 

อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,560 ม. หนา 
0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,035 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น) 

597 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
หินกองน้อย หมู่ที่ 5 

ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแก่น - 

ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 2039 

446,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,300 ม. หนา 
0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,828 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น) 

598 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
คำมืดเหนือ หมู่ที่ 12 

ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำ
พอง - ตำบลคำม่วง 
อำเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,570 ม. หนา 
0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,043 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น) 

599 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
กุดดุก หมู่ที่ 3 ตำบล

ทรายมูล - ถนนสาย น้ำ
พอง - พระธาตุขามแก่น 
(ขก. 4007) อำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,545 ม. หนา 
0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,023 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น) 

600 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองหว้า หมู่ที่ 10 

ตำบลทรายมูล - ตำบล
หนองกุง อำเภอน้ำพอง 

จังหวัดขอนแก่น 

456,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,350 ม. หนา 
0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,868 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น) 

601 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
นาเรียง หมู่ที่ 5,9 ตำบล
หนองกุง อำเภอน้ำพอง 
- บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 
ตำบลคำม่วง อำเภอเขา

สวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,555 ม. หนา 
0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,031 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น) 
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602 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
นาเรียง หมู่ที่ 5 ตำบล
หนองกุง - ตำบลพังทยุ 
อำเภอน้ำพอง จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,565 ม. หนา 
0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,039 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น) 

603 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
นาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบล
หนองกุง อำเภอน้ำพอง 
- บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 
7 ตำบลคำม่วง อำเภอ 
เขาสวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น 

495,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,550 ม. หนา 
0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,027 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น) 

604 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ม่วงหวาน หมู่ที่ 1 ตำบล
ม่วงหวาน - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2109 

น้ำพอง - อุบลรัตน์ 
อำเภอน้ำพอง จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,560 ม. หนา 
0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,035 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น) 

605 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
โนนศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 

ตำบลม่วงหวาน อำเภอ
น้ำพอง - ทางหลวง
ชนบท 2009 - ตำบล
บ้านค้อ อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

408,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

900 ม. ความยาวรวม 2,100 
ม. หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตร 
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,669 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

606 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
โนนศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 

ตำบลม่วงหวาน อำเภอ
น้ำพอง - ตำบลบ้านค้อ 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

388,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

650 ม. ความยาวรวม 2,000 
ม. หนา 0.15 ม.หรือมีปริมาตร 
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,589 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น)
607 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
คำบง หมู่ที่ 9 ตำบล
สะอาด อำเภอน้ำพอง 
ถึง ตำบลดงเมืองแอม 
อำเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,545 ม. หนา 
0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,023 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น) 

608 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านหนอง
อ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาด 
อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น - ถนน ขก 

4003 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 182 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมี พื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,456 ตร.

ม. 
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609 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคก

กลาง หมู่ที่ 8 ตำบลวัง
ชัย ถึง บ้านนาเรียง หมู่
ที่ 5 ตำบลหนองกุง 

อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

468,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 161 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม. 

610 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
หารจาง หมู่ที่ 8 ตำบล
น้ำพอง - ตำบลสะอาด 
อำเภอน้ำพอง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. 

611 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหินกอง
น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลนำ้
พอง อำเภอน้ำพอง 

จังหวัดขอนแก่น - ทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 

2 

890,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 307 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 1,535 ตร.ม. 

612 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
นาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพัง
ทุย อำเภอน้ำพอง ถึง 

บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 7 
ตำบลคำม่วง อำเภอเขา

สวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,560 ม. หนา 
0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,035 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น) 

613 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
ห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 
ตำบลพังทุย - บ้านคำ
บอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัว
เงิน อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

490,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,525 ม. หนา 
0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,007 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น) 

614 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
นาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพัง
ทุย - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 
11 ตำบลบัวเงิน อำเภอ
น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

493,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,540 ม. หนา 
0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,019 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น) 

615 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
ศรีประเสริฐ หมู่ที่ 10 
ตำบลวังชัย - ตำบลนำ้
พอง อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5.00 ม ยาว 2,565 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร 

ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,039 ลบ.ม. 
(บดอัดแน่น) 
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616 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 

ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลท่า
กระเสริม อำเภอน้ำพอง 

จังหวัดขอนแก่น 

495,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,550 ม. หนา 
0.15 ม. หรือปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,027 ลบ.ม.(บดอัด

แน่น) 

617 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกเล้า 
หมู่ที่ 12 ตำบลบัวเงิน 
อำเภอน้ำพอง - ตำบล

หัวนาคำ อำเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อย กว่า 850 ตร.
ม. 

618 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านท่ากระ
เสริม หมู่ที่ 5 ตำบล ท่า
กระเสริม - ตำบลทราย

มูล อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

577,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 199 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 995 ตร.

ม. 

619 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่
ที่ 2 ตำบลบ้านขาม - 

ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่น้อย กว่า 850 ตร.
ม. 

620 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน
โนนหว่านไฟ หมู่ที่ 6 

ตำบลวังเพิ่ม - เขตตำบล
ดงลาน อำเภอสชีมพู 

จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. มีไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อย กว่า 3,200 ตร.
ม. 

621 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก
บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 

ตำบลสีชมพู - เขตตำบล 
ดงลาน อำเภอสชีมพู 

จังหวัดขอนแก่น 

495,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 3,060 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,285 ลบ.

ม. (เกลี่ยเรียบ) 

622 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 

7 ตำบลสีชมพู - เขต
ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,480 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,289 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

623 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 

ตำบลนาจาน อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น - 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 228 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,320 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,206 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 
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624 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 
ตำบลนาจาน อำเภอสี
ชมพู - เขตตำบลหนอง
ไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,320 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,206 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

625 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านโคกกุง หมู่ที่ 9 

ตำบลศรีสุข - เขต ตำบล
นาจาน อำเภอสีชมพ ู

จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 3,100 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,302 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

626 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านลอมไผ่ หมู่ที่ 2 

ตำบลศรีสุข - เขต ตำบล
วังเพิ่ม อำเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 3,100 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,302 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

627 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านหาดสวรรค์ หมู่ที่ 
13 ตำบลวังเพิ่ม - เขต
ตำบลศรีสุข อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

493,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,510 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,305 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

628 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 14 
ตำบลวังเพิ่ม - เขต 

ตำบลดงลาน อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

493,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,510 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,305 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

629 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านตาด หมู่ที่ 5 ตำบล
ซำยาง - เขต ตำบลบ้าน

ใหม่ อำเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

630 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
ดงบัง หมู่ที่ 4 - หนอง
จอกแหล่งเกษตร ตำบล
ดงเมืองแอม อำเภอ เขา
สวนกวาง - เชื่อมเขต

ตำบล สะอาด อำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,140 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ มี

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 906 
ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมถม
ดินปริมาตรไม่ น้อยกว่า 1,840 
ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และวางท่อ 

ระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 
ขนาด Æ 0.60 ม. จำนวน 18 

ท่อน
 

 

 

 

 



หน้า 110 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

631 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
แยก ขก.ถ. 99-002 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 
ตำบลดงเมืองแอม 

อำเภอ เขาสวนกวาง - 
เชื่อมถนนสาย ขก.ถ. 
99-003 ตำบลศรีสุข

สำราญ อำเภออุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,070 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 

1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมความยาว 3,210 เมตร 
หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อย

กว่า 2,070 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

632 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรังสาย 
เหล่าหมากพริก บ้านทุ่ง
บ่อ หมู่ที่ 14 - บ้านดง
บัง หมู่ที่ 4 ตำบล ดง
เมืองแอม - เชื่อมเขต
ตำบล เขาสวนกวาง 
อำเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,560 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล.ม
อก. ชั้น 3 ขนาด Æ 0.40 ม. 

จำนวน 18 ท่อน ช่วงที่ 2 กว้าง 
4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร รวม ความยาว 

1,860 เมตร ปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 1,199 ลบ.ม. (บดอัด
แน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,090 ลบ.ม. (บดอัด

แน่น)
633 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
แยกถนน มิตรภาพ บ้าน
ดงเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลคำ
ม่วง - เชื่อมเขตตำบล 
ดงเมืองแอม อำเภอเขา

สวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,980 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 
620 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมความยาว 2,600 เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อย

กว่า 2,066 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)
634 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านซำยาง หมู่ที่ 1 
ตำบลซำยาง - เขต 

ตำบลภูห่าน อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

492,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,400 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,248 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

635 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรังสาย
แยก ทางหลวงชนบท 

1065 ช่วงบ้าน โนนทอง 
หมู่ที่ 5 - อ่างเก็บน้ำห้วย 
โปร่งนก ตำบลคำม่วง 
อำเภอ เขาสวนกวาง - 
เชื่อมเขตตำบล น้ำพอง 
อำเภอน้ำพอง จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอืมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย กว่า 1,669 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

 

 

 



หน้า 111 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

636 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านหนองข้ีควาย หมู่ที่ 
4 ตำบลซำยาง อำเภอสี
ชมพู - เขตตำบลวังหิน

ลาด อำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

492,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,400 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,248 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

637 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 11 
ตำบลหนองแดง - เขต 
ตำบลศรีสุข อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

491,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

638 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 
ตำบลหนองแดง - เขต
ตำบลศรีสุข อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

491,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

639 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 
ตำบลหนองแดง - เขต
ตำบลศรีสุข อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

491,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

640 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านซำจำปาเหนือ หมู่ที่ 
6 ตำบลดงลาน อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น - 
เขต อำเภอภูกระดึง 

จังหวัดเลย 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,570 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,336 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

641 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก คุ้มเผาถ่าน 
บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 
ตำบลคำม่วง (เขต

เทศบาลตำบล เขาสวน
กวาง) - เชื่อมเขตตำบล 
เขาสวนกวาง อำเภอเขา

สวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 209 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 836 ตร.

ม. 

642 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 
10 ตำบลดงลาน - เขต
ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 3,200 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,344 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

 

 

 

 



หน้า 112 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

643 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโคก
สูง หมู่ที่ 6 ตำบล ดง

เมืองแอม อำเภอเขาสวน
กวาง - บ้านห้วยเตย หมู่
ที่ 9 ตำบล ศรีสุขสำราญ 
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 828 ตร.

ม. 

644 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7 
ตำบลดงลาน - เขต

ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,570 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,336 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

645 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 
2 ข้างร้านขายรถมือสอง 
บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 

ตำบลคำม่วง (เขต
เทศบาลตำบล เขาสวน
กวาง) - เชื่อมตำบล เขา
สวนกวาง อำเภอเขา
สวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 209 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 836 ตร.

ม. 

646 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก คุ้มสุริโยทัย 
บ้านหนองตะนา หมู่ที่ 9 
ตำบลเขาสวนกวาง - 
ถนน ทางไปสวนสัตว์
ขอนแก่น อำเภอ เขา
สวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น - เชื่อมเขต
อำเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 209 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 836 ตร.

ม. 

647 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านเขาสัพยา หมู่ที่ 11 
ตำบลดงลาน - เขต

ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 3,200 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,344 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

 

 

 

 

 



หน้า 113 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

648 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายข้างวัด
พระพุทธบาทเขาน้อย 
บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 
ตำบล คำม่วง (เขต

เทศบาลตำบล เขาสวน
กวาง) - เชื่อมเขตตำบล 
คำม่วง อำเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 209 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 836 ตร.

ม. 

649 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านทาง
พาด หมู่ที่ 11 ตำบล คำ
ม่วง (เขตเทศบาลตำบล 
เขาสวนกวาง) - ทาง

หลวงแผ่นดิน หมายเลข 
2 ตำบลเขาสวนกวาง 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 209 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 836 ตร.

ม. 

650 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 
ตำบลดงลาน - เขต 

ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 3,200 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,344 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

651 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 
ตำบลดงลาน - เขต 

ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,570 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,336 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

652 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านคำนาง
ปุ่ม หมู่ที่ 11 ตำบล เขา
สวนกวาง (หลัง อบต.) - 
บ้าน ดงเรือง หมู่ที่ 1 

ตำบลคำม่วง อำเภอเขา
สวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตร.

ม. 

653 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอน

หญ้านาง หมู่ที่ 7 ตำบล
ดอนช้าง - ทางหลวง

ชนบท หมายเลข 4008 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.

ม. 

654 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 
7 ตำบลบ้านใหม่ - เขต
ตำบล หนองแดง อำเภอ
สีมชมพู จังหวัดขอนแก่น 

495,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,520 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,310 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 



หน้า 114 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

655 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
สวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 
ตำบลบ้านใหม่ - เขต 
ตำบลภูห่าน อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,612 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

656 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
โสกจานนาดี หมู่ที่ 4 
ตำบล บ้านใหม่ - เขต
ตำบลภูห่าน อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,612 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

657 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 5 
ตำบลบ้านใหม่ - เขต 
ตำบลดงลาน อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

495,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,520 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,310 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

658 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านทุ่งเชือก หมู่ที่ 4 
ตำบลภูห่าน - เขต 

ตำบลซำยาง อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

495,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 3,140 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,318 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

659 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านโนนงาม หมู่ที่ 3 
ตำบลภูห่าน - เขต 

ตำบลซำยาง (รอยพระ
บาท) อำเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,530 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,315 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

660 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 
ตำบลบ้านใหม่ - เขต
ตำบลดงลาน อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,612 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

661 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
อ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบล
ดงลาน อำเภอสชีมพู 
จังหวัดขอนแก่น - เขต 
อำเภอภูกระดึง จังหวัด

เลย 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,612 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

662 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 
ตำบลสีชมพู - เขตตำบล
บริบูรณ์ อำเภอสีชมพู 

จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 940 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 394 ลบ.ม.

(เกลี่ยเรียบ) 

 

 

 



หน้า 115 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

663 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ คอนกรีต สาย
จากทางหลวง ขก 207 - 
บ้านดอนข้าวโพด หมู่ที่ 
8 ตำบลหันโจด อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 244 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หนา 0.04 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 

1,464 ตร.ม. 

664 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
วังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลท่า
พระ - เทศบาล ตำบลท่า
พระ อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
ลูกรังหนา 0.10 เมตร (บดอัด
แน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่

น้อยกว่า 732 ลบ.ม. 

665 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหัวสระ 
หมู่ที่ 6 ตำบลดอนช้าง 
ถึง บ้านเต่า หมู่ที่ 9 

ตำบลบ้านหว้า อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่นอ้ย กว่า 850 ตร.
ม. 

666 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ คอนกรีต สาย
บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบล
โนนธาตุ อำเภอหนอง

สองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น - ตำบลเมือง
โดน อำเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 240 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หนา 0.04 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 

1,440 ตร.ม. 

667 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ คอนกรีต สาย
บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 

ตำบลดอนดู่ - ทางหลวง
ชนบท สาย ขก 4020(
หนองสองห้อง - นา

เชือก) อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 240 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หนา 0.04 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่นอ้ย กว่า 

1,440 ตร.ม. 

668 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายแยกทาง หลวง

แผ่นดินหมายเลข 2133 
- บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 
ตำบลบ้านโคก อำเภอ
หนองนาคำ จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 650 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 338 ลบ.ม.
(เกลี่ยเรียบ) พร้อมถมดินคัน
ทางสูงเฉลี่ย 0.50 ม. หรือมี
ปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 
2,080 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

669 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก
บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 8 
ตำบลบ้านโคก อำเภอ 
หนองนาคำ จังหวัด
ขอนแก่น - ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 2133 

290,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 950 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 589 ลบ.ม.

(เกลี่ยเรียบ) 
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

670 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายแยกทาง หลวง

แผ่นดินหมายเลข 2133 
- บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 
4 ตำบลบ้านโคก อำเภอ

หนองนาคำ จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,970 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,024 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

671 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 
ตำบลขนวน อำเภอ

หนองนาคำ - เขตตำบล 
บ้านเรือ อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,970 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,021 ลบ.

ม.(เกลี่ยเรียบ) 

672 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ คอนกรีต สาย
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 
ตำบลดอนดู่ อำเภอ

หนองสองห้อง - ตำบล
สระแก้ว อำเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 240 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หนา 0.04 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 

1,440 ตร.ม. 

673 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ คอนกรีต สาย

บ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 
ตำบลหนองไผ่ล้อม - 

ทางหลวงชนบท สาย ขก 
4032 (หนองสองห้อง - 
นาโพธ์ิ) อำเภอหนอง

สองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 240 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หนา 0.04 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 

1,440 ตร.ม. 

674 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ คอนกรีต สาย
บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 
ตำบลโนนธาตุ อำเภอ

หนองสองห้อง ถึง ตำบล
หนองแวงโสกพระ 
อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 408 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หนา 0.04 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 

2,040 ตร.ม. 

675 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) 

สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 
7 ตำบลเพ็กใหญ่ - 

ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. 
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676 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านห้วย

ว่านหอม หมู่ที่ 11 
ตำบลหนองแวงนางเบ้า 
- ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 232 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 928 ตร.ม. 

677 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

2246 - ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 2 
บ้านโนนข่า หมู่ที่ 5 

ตำบลโนนข่า อำเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 
0.15 ม.(ไม่มีไหล่ทาง) หรือมี

พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 860 
ตร.ม. 

678 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากบ้าน
ป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบล
หนองมะเขือ - บ้านห้วย
โจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนน
ข่า อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น 

600,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 260 ม. หนา 
0.15 ม.(ไม่มีไหล่ทาง) หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 

1,040 ตร.ม. 

679 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านดอนนาดี หมู่ที่ 12 
ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้าน
ไผ่ - บ้านหนองเกี่ยว หมู่
ที่ 3 ตำบลโคกสำราญ 
อำเภอบ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น 

350,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 600 
ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 

4 ม. ยาว 850 ม. หรือมี 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 

935.25 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

680 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
ชีกกค้อ หมู่ที่ 13 ตำบล
เมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ 
- บ้านดอนดู ่หมู่ที่ 9 

ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,110 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,360.95 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

681 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองแวงไร่ หมู่ที่ 9 
ตำบลในเมือง - บ้านภู
เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลภู
เหล็ก อำเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,340 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 864.30 ลบ.ม.(บด
อัดแน่น) และดินถมหนา 0.50 
ม. ยาว 700 ม. หรือปริมาตร 

ดินถมไม่น้อยกว่า 1,372 ลบ.ม.
(บดอัดแน่น) 

682 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 
ตำบลหัวหนอง - บ้านดู่
โพธ์ิตาก หมู่ที่ 11 ตำบล
เมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,120 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,367.40 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 



หน้า 118 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

683 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 
ตำบลเมืองเพีย - บ้าน

โนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัว
หนอง อำเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,070 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,335.15 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

684 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี สาย

บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 
ตำบลหัวหนอง อำเภอ
บ้านไผ่ - บ้านดู่น้อย หมู่

ที่ 7 ตำบลโนนแดง 
อำเภอโนนศิลา จังหวัด

ขอนแก่น 

700,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 126 
ม.หนา 0.04 ม ไม่มีไหล่ทาง 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 420 
ม.หนา 0.04 ม. ไม่มีไหล่ทาง 

หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า 
2,436 ตร.ม. 

685 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน
ข้ามลำห้วย เสือเฒ่า ช่วง
บ้านเหล่าขาด หมู่ที่ 10 
ตำบลหันโจด อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 

850,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ขนาดส้นฝายยาว 15 ม. ระดับ
เก็บกักสูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 

4 เมตร 

686 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน
ข้ามลำห้วย แสง ช่วง
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 
ตำบลดอนดู่ อำเภอ

หนองสองห้อง ถึงบ้าน
ห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบล 
วังม่วง อำเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น 

650,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ขนาดส้นฝายยาว 10 ม. ระดับ
เก็บกักสูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 

4 เมตร 

687 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก
เกลี่ยเรียบ สายบ้านดู่

ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง
เพีย อำเภอบ้านไผ่ - 
บ้านดู่น้อย หมู่ที่ 7 

ตำบลโนนแดง อำเภอ
โนนศิลา จังหวัด

ขอนแก่น 

473,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว1,500 ม.
หนา0.12 ม. หรือมีปริมาตรหิน
คลุก เกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 
763.20 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

688 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง 
หมู่ที่ 2 ตำบลหินตั้ง ถึง 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2301 อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 845 ตร.ม. 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

689 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองดู่ 
หมู่ที่ 3 ตำบลป่าปอ ถึง 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2301 อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. 

690 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกโก 
หมู่ที่ 7 ตำบลแคนเหนือ 
ถึง ตำบลป่าปอ อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 208 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 832 ตร.ม. 

691 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแคน

เหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคน
เหนือ อำเภอบ้านไผ่ - 
ตำบลบ้านหัน อำเภอ

โนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 141 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 846 ตร.ม. 

692 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนทอง 
หมู่ที่ 6 ตำบลหินตั้ง ถึง 
ตำบลบ้านลาน อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. 

693 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน

สวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบล
หนองน้ำใส - ทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข 23 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. 

694 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง 
หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง 
อำเภอบ้านไผ่ - ตำบล

โนนแดง อำเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. 

695 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังหว้า 
หมู่ที่ 8,11 ตำบลบ้าน

แฮด - ตำบลโนน
สมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. 

696 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านหนองนางขวัญ หมู่
ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย - 
ตำบลหัวหนอง อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

495,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,470 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 764 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ) 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
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รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

697 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
ผักหวาน หมู่ที่ 2 ตำบล
บ้านลาน - ตำบลหินตั้ง 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

826,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 256 ม. หนา 
0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ลาดยางไม่

น้อยกว่า 1,280 ตร.ม. 

698 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหนองโน หมู่
ที่ 8 - บ้าน สว่างดอนดู่ 
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเม็ง 
อำเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น เชื่อมเขต
อำเภอบ้านแท่น จังหวัด

ชัยภูมิ 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร 
ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 
8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ 

699 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร (ตอนที ่2) บ้าน
เม็ง หมู่ที่ 14 - สระ

หนองเม็ก ตำบลบ้านเม็ง 
- บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 
ตำบลยางคำ อำเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร 
ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 
8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ 

700 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านร่องสมอ หมู่
ที่ 10 ตำบล โนนทัน - 
บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 
ตำบลโนนทอง อำเภอ

หนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร 
ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 
8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ 

701 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านร่องสมอ หมู่
ที่ 10 - กั้นแนว เขตป่า
สาธารณประโยชน์ บ้าน 
ห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตำบล
โนนทัน - บ้านโนนหิน
แห่ หมู่ที่ 8 ตำบล โนน
สะอาด อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร 
ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 
8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ 

702 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหนองนก
เขียน หมู่ที่ 21 ตำบล
โนนทอง อำเภอหนอง
เรือ - ทางหลวงชนบท 
ขก 4021 เชื่อม ตำบล
สงเปือย อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 
9,000 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

703 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่
ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด ถึง 
บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 

2 ตำบลโคกสำราญ 
อำเภอบ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. 

704 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ศูนย์ปฏิบัติธรรม
บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - 
วัดป่าภูเม็งทอง ตำบล 
บ้านเม็ง - เชี่อมตำบล
ยางคำ อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 
430 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 

440 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร 
ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 

500 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร 
รวมความ ยาว 1,370 เมตร 
หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 8,980 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

705 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร กั้นแนวเขตท่ี

สาธารณประโยชน์ บ้าน
หนองกุง หมู่ที่ 4 ตำบล 
บ้านเม็ง - บ้านหนองเรือ 
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ 
อำเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 
560 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 
525 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1.45 
เมตร รวมความยาว 1,085 

เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 9,052 ลบ.ม. เกลี่ย

เรียบ
706 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 
6 ตำบลโคกสำราญ ถึง 
บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบล
บ้านแฮด อำเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. 

707 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายรอบฝายคึก
ฤทธ์ิ บ้านหินลาด หมู่ที่ 

12 ตำบลโนนทอง 
อำเภอ หนองเรือ - เชื่อม
ตำบลสงเปือย อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร 
ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 
8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ 

708 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านร่องสมอ หมู่
ที่ 10 ตำบล โนนทัน 

อำเภอหนองเรือ - เชือ่ม 
ตำบลนาชุมแสง อำเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 
เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 380 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 
เมตร รวมความ ยาว 1,380 

เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 8,970 ลบ.ม. เกลี่ย

เรียบ
 



หน้า 122 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

709 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านดอนคอม 

หมู่ที่ 6 ตำบลยางคำ ถึง 
ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลบ้าน
เม็ง อำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร 
ถมสูงเฉลี่ย 0.75 เมตร หรือมี
ปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 
8,797 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ 

710 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านร่องสมอ หมู่
ที่ 10 - บ้านหว้า หมู่ที่ 3 
ตำบลโนนทัน - บ้าน 
โนนหินแห่ หมู่ที่ 8 
ตำบล โนนสะอาด 

อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 
400 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 

980 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร 
รวมความ ยาว 1,380 เมตร 
หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ 

711 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหนองผือ 

หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านผือ - 
อ่างเก็บน้ำหางเข่ือน 

อุบลรัตน์ อำเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร 
ถมสูงเฉลี่ย 0.90 เมตร หรือมี
ปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 
8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ 

712 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายเลียบอ่าง
เก็บน้ำ บ้านหนองผือ 
หมู่ที่ 7 - บ้านโพธ์ิตาก 

หมู่ที่ 4,10 ตำบลบ้านผือ 
- อ่างเก็บน้ำหางเข่ือน 
อุบลรัตน์ อำเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว1,380 ม. ถมสูง
เฉลี่ย 1 ม. หรือมี ปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 8,970 ลบ.ม.

(เกลี่ยเรียบ) 

713 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านร่องสมอ หมู่
ที่ 10 - แหล่ง เกษตร
ตำบลโนนทัน - บ้าน

ดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบล
โนนสะอาด อำเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 
470 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 

730 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร 
รวมความ ยาว 1,200 เมตร 
หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 9,000 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

714 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายข้างโรงเรียน
บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 
ตำบลโนนทัน - บ้าน 

โคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบล
โนนสะอาด อำเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 
780 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 

480 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 เมตร 
ช่วงที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 

100 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร 
รวมความ ยาว 1,360 เมตร 
หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 8,970 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

 

 



หน้า 123 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

715 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองเข่ือนช้าง หมู่ที่ 6 
ตำบลโนนทอง อำเภอ
หนองเรือ - บ้านหนอง
โพน หมู่ที่ 4 ตำบลกุด
ขอนแก่น อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่ น้อยกว่า 795 ลบ.ม. 
เกลี่ยเรียบ พร้อมลงดนิถม สูง
เฉลี่ย 0.75 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 5,697 ลบ.ม.

(เกลี่ยเรียบ)
716 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
หนองเข่ือนช้าง หมู่ที่ 6, 
17 - แหล่งเกษตรตำบล
โนนทอง อำเภอหนอง
เรือ - บ้านโคกไม้งาม 
หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุง
ธนสาร อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,272 ลบ.ม. 
เกลี่ยเรียบ พร้อมลงดนิถม สูง
เฉลี่ย 0.75 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 3,473 ลบ.ม.

(เกลี่ยเรียบ) 

717 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคก

สำราญ หมู่ที่ 11 ตำบล
โคกสำราญ - บ้านแฮด 
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด 
อำเภอบ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. 

718 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านขามเป้ีย 
หมู่ที่ 9 ตำบล บ้านแฮด 

- ตำบลโนนสมบูรณ์ 
อำเภอบ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. 

719 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
เกี่ยว หมู่ที่ 3 ตำบลโคก
สำราญ - ทางหลวง 
แผ่นดินหมายดิน 2 

อำเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. 

720 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 
15 ตำบลโคกสำราญ ถึง 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 อำเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. 

 

 

 

 



หน้า 124 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

721 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
หลังวัดป่า นันทิกวัน 

บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 - บ้าน 
กงกลาง หมู่ที่ 2 ตำบล
บ้านกง - เชื่อมทางหลวง
ชนบท ขก 2079 ตำบล
บ้านผือ อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 830 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่ น้อยกว่า 659 ลบ.ม. 
เกลี่ยเรียบ พร้อมลงดนิถม สูง
เฉลี่ย 1 ม. หรือมีปริมาตร ดิน
ถมไม่น้อยกว่า 6,225 ลบ.ม.

เกลี่ยเรียบ 

722 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน

สมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบล
โนนสมบูรณ์ - ทางหลวง 

แผ่นดินหมายเลข 2 
อำเภอบ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. 

723 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 
ตำบลยางคำ ถึง ทาง
ลาดยาง อบจ.สาย ขก 

ถ. 10008 (บ้านยางคำ - 
บ้านเม็ง) เชื่อมตำบล
บ้านเม็ง อำเภอ หนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่ น้อยกว่า 728 ลบ.

ม. เกลี่ยเรียบ 

724 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก
บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 12 - 
บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 

ตำบลยางคำ - ทางหลวง
ชนบท ขก. 2013 ตำบล
จระเข้ อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,175 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่ น้อยกว่า 611 ลบ.

ม. เกลี่ยเรียบ 

725 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสว่าง
พัฒนา หมู่ที่ 4 - บ้าน
ขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบล
หนองแซง อำเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น - 
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. 

726 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านขอนสัก 
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแซง 
อำเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น เชื่อมเขต
ติดต่อ ตำบลเขวาไร่ 

อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม (ช่วงที่ 2) 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 987 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี พื้นที่ดิน
ถมไม่น้อยกว่า 5,211 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

 



หน้า 125 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

727 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านขอนสัก 
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแซง 
อำเภอบ้านแฮด เชื่อม
เขตติดต่อตำบลภูเหลก็ 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น (ช่วงที่ 2) 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 987 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี พื้นที่ดิน
ถมไม่น้อยกว่า 5,211 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

728 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก
บ้าน หนองโน หมู่ที่ 8 - 
ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลบ้าน

เม็ง - บ้านดอนหัน 
ตำบลยางคำ อำเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่ น้อยกว่า 754 ลบ.

ม. เกลี่ยเรียบ 

729 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก
บ้านนาหว้า หมู่ที่ 5 - 
ทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข 2187 ตำบล
บ้านเม็ง - บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 9 ตำบล หนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่ น้อยกว่า 780 ลบ.

ม. เกลี่ยเรียบ 

730 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - 
บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 
ตำบลบ้านกง - ทาง

หลวงชนบท ขก 2079 
ตำบลหนองเรือ อำเภอ

หนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,410 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่ น้อยกว่า 733 ลบ.

ม. เกลี่ยเรียบ 

731 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านโคก

สำราญ หมู่ที่ 11 ตำบล
โคกสำราญ - ทางหลวง
ชนบท หมายเลข ขก 
1039 อำเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 987 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี พื้นที่ดิน
ถมไม่น้อยกว่า 5,211 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

732 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านดอนปอ
แดง หมู่ที่ 16 (เส้นทาง
หนองแกเสือ) ตำบลโคก

สำราญ - ทางหลวง
ชนบท หมายเลข ขก 
1039 อำเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 987 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี พื้นที่ดิน
ถมไม่น้อยกว่า 5,211 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

 

 



หน้า 126 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

733 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 - 
บ้านดอนโมง หมู่ที่ 8 
ตำบลบ้านกง - ทาง

หลวงแผ่นดิน หมายเลข 
12 เชื่อมเขตเทศบาล 
ตำบลดอนโมง อำเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,375 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่ น้อยกว่า 715 ลบ.

ม. เกลี่ยเรียบ 

734 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก
บ้านเปือย หมู่ที่ 5 ตำบล
โนนทัน - บ้านหินลาด 
หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง 
อำเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,530 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่ น้อยกว่า 795 ลบ.

ม. เกลี่ยเรียบ 

735 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก
บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 
ตำบลโนนทัน - บ้าน 
หนองลุมพุก หมู่ที่ 6 
ตำบล โนนสะอาด 

อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,530 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่ น้อยกว่า 795 ลบ.

ม. เกลี่ยเรียบ 

736 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
หนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบล

บ้านกง - ทางหลวง 
หมายเลข 12 (ถนนม

ลิวรรณ) บ้านหัวนา หมู่
ที่ 3 ตำบลจระเข้ อำเภอ

หนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ มี

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 954 
ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) พร้อมลงดิน
ถมสูงเฉลี่ย 0.95 เมตร หรือมี
ปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 
4,950 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

737 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านผือ - 
ดอนปู่ตา - บ้านกงเกา่ 
หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกง 

อำเภอ หนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,280 เมตร ถมสูงเฉล่ีย 1 
เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร ถมสูงเฉลี่ย 1 
เมตร รวมความยาว 1,380 

เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่
น้อยกว่า 8,970 ลบ.ม. (เกลี่ย

รียบ)
738 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบ้านโนน
ราศรี หมู่ที่ 18 - บ้าน
คำไฮ หมู่ที่ 3 ตำบล
หนองโก - บ้านทรัพย์
สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบล
ดูนสาด อำเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2 

700,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 244 ม. ไม่มี
ไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 1,220 ตร.ม. 

 



หน้า 127 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

739 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโสก
เสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบล 

ห้วยโจด - บ้านผักหนาม 
หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุง
ใหญ่ อำเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น 

400,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 675 ตร.

ม. 

740 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านห้วย
โจด หมู่ที่ 3 ตำบล ห้วย
โจด - บ้านเวียงแก้ว หมู่
ที่ 2 ตำบลหนองกุงใหญ่ 
อำเภอกระนวน จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 855 ตร.

ม. 

741 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ 10 ตำบล
ห้วยโจด - บ้านเวียงแก้ว 
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุง
ใหญ่ อำเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น 

400,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 765 ตร.

ม. 

742 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน

ประชาชื่น หมู่ที่ 7 ตำบล
หนองโน - บ้านหนองโก 
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโก 
อำเภอกระนวน จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 141 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 846 ตร.ม. 

743 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกทาง

หลวงชนบท ขก ถ 
10069 บ้านหนองโน - 
บ้านทุ่งใหญ่ บ้านกุดโง้ง 
หมู่ที่ 3 บ้านนาเลาะ หมู่

ที่ 4 ตำบลหนองโน 
อำเภอ กระนวน จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 860 ตร.

ม. 

744 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 1 
ตำบลหนองกุงใหญ่ 

อำเภอกระนวน ถึง สวน
ป่าดงซำ - บ้านหลุบเลา 
หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเตย 
อำเภอซำสูง จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 171 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 855 ตร.

ม. 
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745 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านศรีเวียง
ชัย หมู่ที่ 11 ตำบล 

หนองกุงใหญ่ - บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ 10 ตำบล
ห้วยโจด อำเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 141 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 846 ตร.ม. 

746 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านเวียง

แก้ว หมู่ที่ 2 ตำบล 
หนองกุงใหญ่ - บ้านโสก
เสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วย
โจด อำเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 141 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 846 ตร.

ม. 

747 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนา
โป่ง หมู่ที่ 7 ตำบล หัว
นาคำ - บ้านโคกกลาง 
หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง 
อำเภอกระนวน จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อย

กว่า 860 ตร.ม. 

748 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านโนนทัน 

หมู่ที่ 8 ตำบลโนน
สมบูรณ์ อำเภอบ้านแอด 
ถึง ตำบลท่าพระ อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 976 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี พื้นที่ดิน
ถมไม่นอ้ยกว่า 5,153 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

749 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านโนนทัน หมู่
ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ - 

บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 
ตำบลบ้านแฮด อำเภอ

บ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 976 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี พื้นที่ดิน
ถมไม่น้อยกว่า 5,153 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

750 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโนน
รัง หมู่ที่ 4 ตำบลโนน

แดง - เขต ทต.โนนศิลา 
อำเภอโนนศิลา จังหวัด

ขอนแก่น 

1,042,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 360 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. 

751 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
หว้า หมู่ที่ 5 ตำบลโนน
แดง อำเภอโนนศิลา - 
เขตตำบลหัวหนอง 

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

499,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. 
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752 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านห้วย
แคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าน
หัน อำเภอโนนศิลา - 
เขตตำบลหนองน้ำใส 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

499,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. 

753 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน

หนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 
ตำบลบ้านหัน - ทาง

หลวงสาย ขก ถ 10033 
อำเภอโนนศิลา - เขต

ตำบลหนองน้ำใส อำเภอ 
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. 

754 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน

ผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบล
หนองปลาหมอ - เขต
ตำบล โนนศิลา อำเภอ

โนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น 

499,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. 

755 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านหัว
ฝาย หมู่ที่ 6 ตำบลเปือย
ใหญ่ - เชื่อมทางหลวง 
สายโนนแดงเปือยใหญ่ 
อำเภอโนนศิลา จังหวัด

ขอนแก่น 

499,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. 

756 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
ปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบล
หนองปลาหมอ อำเภอ 
โนนศิลา - เขตตำบล

บ้านแท่น อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

499,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. 

757 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่
ที่ 5 ตำบลเปือยใหญ่ ถึง
เชื่อมเขตตำบลหนอง
ปลาหมอ อำเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น 

499,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. 
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758 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก
สาย บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ 
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน 
อำเภอโนนศิลา - เขต

ตำบลป่าปอ อำเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,295 ม. งาน
ผิวจราจรหินคลุกเกลี่ย เรียบ 
หนา 0.10 ม. หรือมี ปริมาตร
หินคุลกไม่น้อยกว่า 673 ลบ.ม. 

(เกลี่ยเรียบ) 

759 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายบ้านหนองน้ำขุ่น
เหนือ หมู่ที่ 16 ตำบล
บ้านหัน อำเภอโนนศิลา 
- เขตตำบลวังหิน อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,295 ม. งาน
ผิวจราจรหินคลุกเกลี่ย เรียบ 
หนา 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 673 ลบ.ม. (เกลี่ย

เรียบ) 

760 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 
4 - บ้านหนองข้ีเห็น หมู่

ที่ 6 ตำบลบ้านหัน 
อำเภอโนนศิลา - เขต

ตำบลแคนเหนือ อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,295 ม. งาน
ผิวจราจรหินคลุกเกลี่ย เรียบ 
หนา 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 673 ลบ.ม.(เกลี่ย

เรียบ) 

761 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
สายบ้านหนองไฮน้อย 
หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน 
อำเภอโนนศิลา - เขต
ติดต่อตำบลแคนเหนือ 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,295 ม. งาน
ผิวจราจรหินคลุกเกลี่ย เรียบ 
หนา 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 673 ลบ.ม.(เกลี่ย

เรียบ) 

762 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหลุบคา หมู่

ที่ 7 ตำบลโนนศิลา 
อำเภอโนนศิลา - บ้าน
หัวนากลาง หมู่ที่ 3 

ตำบลบ้านแท่น อำเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. ถมดิน
คันทางสูงเฉลี่ย 1.75 ม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 
13,387 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) 

763 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
ห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 
ตำบลโนนพะยอม - 
ตำบลวังแสง อำเภอ

ชนบท จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,975 ม. หรือ
ปริมาตรลูกรังบดอัด แน่นไม่
น้อยกว่า 1,274 ลบ.ม. (บดอัด

แน่น) 

764 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
แยกจาก ทางหลวง 

2297 - บ้านส้มป่อยน้อย 
หมู่ที่ 3 ตำบลขามป้อม 
อำเภอเปือยน้อย จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,760 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,780 ลบ.ม. บด

อัดแน่น 

 



หน้า 131 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

765 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
(ป่าโคกทำเล) บ้านหิน
ฮาว หมู่ที่ 7 ตำบลขาม
ป้อม อำเภอเปือยน้อย - 
ตำบลบ้านลาน อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,760 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,780 ลบ.ม. บด

อัดแน่น 

766 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 
ตำบลขามป้อม อำเภอ
เปือยน้อย - ตำบลบ้าน
ลาน อำเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,760 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,780 ลบ.ม. บด

อัดแน่น 

767 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 

5,10 ตำบลขามป้อม 
อำเภอเปือยน้อย ถึง 
ตำบลบ้านลาน อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 2,760 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,780 ลบ.ม. บด

อัดแน่น 

768 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
แยกจาก ขก ถ 1-0089 
(บ้านโสกนาค - บ้านวัง
หิน) - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 
1 ตำบลวังม่วง อำเภอ
เปือยน้อย จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,237 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,778 ลบ.ม. บดอัดแน่น 

769 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้าน หัวฝาย หมู่ที่ 3 

ตำบลเปือยน้อย - บ้าน
วังหิน หมู่ที่ 2 ตำบล
สระแก้ว อำเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,237 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,778 ลบ.ม. บดอัดแน่น 

770 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
แยกจากบ้านโนนเหลี่อม 
หมู่ที่ 4 ตำบลเปือยน้อย 
- บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 
ตำบลวังม่วง อำเภอ
เปือยน้อย จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,237 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,778 ลบ.ม. บดอัดแน่น 

771 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
(ห้างกกแดง) บ้านโสก
นาค หมู่ที่ 6 ตำบลวัง
ม่วง ถึง ทางลวงชนบท 
สาย ขก 4042 อำเภอ
เปือยน้อย จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,237 ม. หนา 
0.15 ม.หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,778 ลบ.ม. (บดอัด

แน่น) 

 



หน้า 132 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

772 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโสก
ขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบล

ห้วยเตย - บ้านดงซำ หมู่
ที่ 7 ตำบลบ้านโนน 
อำเภอซำสูง จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. หนา 
0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมี

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 860 
ตร.ม. 

773 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำ
แมด อำเภอซำสูง - บ้าน
หนองโอง หมู่ที่ 7 ตำบล
หนองกุงใหญ่ อำเภอ
กระนวน จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. ไหล่
ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 ม. 

774 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านดอน
เขียง หมู่ที่ 4 ตำบลคำ

แมด อำเภอซำสูง 
จังหวัดขอนแก่น - บ้าน
หนองไร่นาเดียว อำเภอ

ห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 171 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรงั ข้างละ 
0.30 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. 

775 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
นายม หมู่ที่ 5 - บ้าน

ดงซำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้าน
โนน ถึง บ้านโสกขาแก้ว 
หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย 
อำเภอซำสูง จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 140 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรงั ข้างละ 
0.30 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. 

776 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโคก
ใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน
โนน อำเภอซำสูง - บ้าน
สำโรง หมู่ที่ 12 ตำบล
บ้านขาม อำเภอน้ำพอง 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 171 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรงั ข้างละ 
0.40 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. 

777 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายใน

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 
ตำบลกระนวน อำเภอซำ

สูง จังหวัดขอนแก่น 

490,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. หนา 
0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมี

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 910 
ตร.ม. 

 

 

 



หน้า 133 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

778 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านหม้อ
คำ หมู่ที่ 6 ตำบลคูคำ 
ถึง บ้านหนองไหล หมู่ที่ 
7 ตำบลโคกสี อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 171 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรงั ข้างละ 
0.40 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. 

779 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน

หนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 
ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง - 
บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 
ตำบลโคกสี อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 171 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรงั ข้างละ 
0.30 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 855 ตร.ม. 

780 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน

หนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 
ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง - 
บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 
ตำบลโคกสี อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 212 ม. หนา 
0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมี

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 848 
ตร.ม. 

781 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านบ่อ
ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคูคำ 

อำเภอซำสูง - บ้าน
กระนวน หมู่ที่ 2 ตำบล
กระนวน อำเภอซำสูง 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 3.50 ม. ยาว 243 ม. 
หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย 

กว่า 850.50 ตร.ม. 

782 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกทาง

หลวงชนบท ขก ถ 
10069 บ้านหนองบัว
น้อย - บ้านกระนวน - 
บ้านโนน หมู่ที่ 1 ตำบล
บ้านโนน อำเภอซำสูง 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่ นอ้ยกว่า 

860 ตร.ม. 

783 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน 
ข้ามลำห้วย ยาง บ้าน

โคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบล
คำแมด อำเภอซำสูง ใช้

ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่าง หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองกุงแปน ตำบล
หนองกุงใหญ่ อำเภอ
กระนวน จังหวัด

ขอนแก่น 

789,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ขนาดสันฝายยาว 22 ม. ระดับ
เก็บกักสูง 2 ม. ผิวจราจรกว้าง 

4 ม. 

 



หน้า 134 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

784 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำ
ห้วยสามหมอ ถึง ลำน้ำชี 
บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 
และบ้านมูลนาค หมู่ที่ 

10 ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 369 ม. ลาด
เอียง 1:1 สูงเฉลี่ย 2 ม. หรือมี
ปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 
3,690 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

785 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำ
ห้วยสามหมอ ถึง ลำน้ำชี 

บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 
ตำบลซับสมบูรณ์ และ
ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 491 ม. ลาด
เอียง 1:1 สูงเฉลี่ย 1.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดนิ ถมไม่น้อย

กว่า 3,682 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

786 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำน้ำ
ชี บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 

ตำบลโพธ์ิไชย และตำบล
บ้านโคก อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 308 ม. ลาด
เอียง 1:1 สูงเฉลี่ย 2 ม. หรือมี
ปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 
3,696 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) 

787 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซับแดง 

หมู่ที่ 5 ตำบลซับ
สมบูรณ์ - บ้านโนนคูณ 
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อย

กว่า 885 ตร.ม. 

788 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านซับ

สมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบล
ซับสมบูรณ์ - ทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข 229 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อย

กว่า 885 ตร.ม. 

789 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนายาว 
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก 

ถึง แหล่งท่องเที่ยวกุดนา
แซง อำเภอโคกโพธ์ิไชย 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อย

กว่า 885 ตร.ม. 

790 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโสกใหญ่ 
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก - 

ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 229 อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 177 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อย

กว่า 885 ตร.ม. 

 



หน้า 135 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

791 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่
ที่ 5 ตำบลโพธ์ิไชย - 
ทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข 229 ตำบลซับ
สมบูรณ์ อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 3,070 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 2,240 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

792 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 

ตำบลนาแพง - ทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 
229 อำเภอโคกโพธิ์ไชย 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,310 ม. หนา 
0.20 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 2,448 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

793 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโคก หมู่ที่ 7 ตำบล
บ้านโคก - บ้านหนอง

หญ้ารังกา หมู่ที่ 5 ตำบล
โพธ์ิไชย อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,310 ม. หนา 
0.20 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 2,448 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

794 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองบัว
ดีหมี หมู่ที่ 7,20 (ชุมชน
ริมชี) ตำบลท่าพระ - 

ทางหลวงชนบท
หมายเลข ขก 1011 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.

ม. 

795 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดอน

หญ้านาง หมู่ที่ 7 ตำบล
ดอนช้าง - ทางหลวง

ชนบท หมายเลข 4008 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.

ม. 

796 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
หนองบัว ดีหมี หมู่ที่ 18 
ตำบลท่าพระ - ตำบล
ดอนหัน อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร 
ลูกรังหนา 0.10 เมตร (บดอัด
แน่น) พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ 
คสล. ขนาด Æ 0.80x1 เมตร 

จำนวน 16 ท่อน หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 305 

ลบ.ม. 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

797 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล ถนนสาย 
อบจ.ขอนแก่น 2045 

จากบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 
1 ตำบลนาชุมแสง 
อำเภอภูเวียง - บ้าน

หนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบล
โนนสะอาด อำเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น 

1,980,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 825 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้ที่ลาด
ยางไม่น้อย กว่า 6,600 ตร.ม. 

และตีเส้นผิวจราจร 

798 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายทาง

หลวงแผ่นดินสายภูเวียง 
- กุดฉิม (2038) แยก

บ้านถ้ำแข้ หมู่ที่ 8 ตำบล
สงเปือย - บ้านนา

ชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลนา
ชุมแสง อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

1,981,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 1,070 ม. หรือ
มีพื้ที่ลาดยางไม่น้อย กว่า 
6,420 ตร.ม. และตีเส้นผิว

จราจร 

799 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริม เหล็ก (หรือ

คอนกรีตอัดแรง) บ้าน
ห้วยซัน หมู่ที่ 7 ตำบล
บ้านเรือ - บ้านหนองทุ่ม 

หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

4,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 8 ม. ยาว 10 ม. ชนิดไม่
มีทางเท้า 

800 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านเลิง 
หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี - 
ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 2183 ตำบล
หนองตูม อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้น ที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม. 

801 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหลัง สภ.
เมืองไหม ไปศูนย์ เรียนรู้
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น บ้านโคกสี หมู่
ที่ 1 ตำบลโคกสี - ตำบล
บึงเนียม อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 212 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้น ที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 848 ตร.ม. 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน
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รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

802 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโคก
สี หมู่ที่ 13 - บ้านเลิง 
หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี - 
ตำบลบึงเนียม อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

485,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้น ที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม. 

803 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายรอบบึง
ขามป้อม จากแยก 

ประปา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น บ้านโคกสี หมู่
ที่ 1 ตำบลโคกสี - ตำบล
หนองตูม อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้น ที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม. 

804 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากบ้าน
เลิง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสี 
- แยกทางหลวง แผ่นดิน
สาย 2183 ตำบลหนอง
ตูม อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

485,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 211 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้น ที่คอนกรีต

ไม่นอ้ยกว่า 844 ตร.ม. 

805 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล บ้าน
ฝายหิน หมู่ที่ 6 - บ้าน
ขนวน หมู่ที่ 2 ตำบลขน
วน - ตำบลบ้านโคก 
อำเภอหนองนาคำ 
จังหวัดขอนแก่น 

488,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 261 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 
1,566 ตร.ม. (หินคลุกหนา 

0.10 ม.) 

806 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล บ้าน
ฝายหิน หมู่ที่ 6 - บ้าน
ศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบล
ขนวน อำเภอหนองนา

คำ - ตำบลดินดำ อำเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนก่น 

484,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 259 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 
1,554 ตร.ม. (หินคลุกหนา 

0.10 ม.) 

807 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล บ้าน
ศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบล
ขนวน อำเภอหนองนา
คำ - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 
4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 260 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 
1,560 ตร.ม. (หินคลุกหนา 

0.10 ม.) 

 

 



หน้า 138 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

808 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล 
บ้านคึมชาติ หมู่ที่ 8 

ตำบลขนวน - ตำบลบ้าน
โคก อำเภอหนองนาคำ 

จังหวัดขอนแก่น 

484,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 259 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 
1,554 ตร.ม. (หินคลุกหนา 

0.10 ม.) 

809 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล บ้าน
ศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบล
ขนวน - ตำบลบ้านโคก 

อำเภอหนองนาคำ 
จังหวัดขอนแก่น 

488,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 261 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 
1,566 ตร.ม. (หินคลุกหนา 

0.10 ม.) 

810 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล 

เชื่อมระหว่างตำบล ขน
วน - อำเภอหนองนาคำ 
(ช่วง ระหว่างบ้านหนอง
พู่ หมู่ที่ 5 - บ้านขนวน) 
เทศบาลตำบลขนวน 
อำเภอหนองนาคำ 
จังหวัดขอนแก่น 

488,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 310 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 
1,550 ตร.ม. (หินคลุกหนา 

0.10 ม.) 

811 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย
แยกทางหลวง หมายเลข 
2133 บ้านหนองหอย 

หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก - 
ตำบลขนวน อำเภอ
หนองนาคำ จังหวัด

ขอนแก่น 

488,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 261 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 
1,566 ตร.ม. (หินคลุกหนา 

0.10 ม.) 

812 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย
บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 - 
บ้านหนองหญ้าปล้อง 

หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - 
ทาง หลวงหมายเลข 
2133 ตำบลขนวน 
อำเภอหนองนาคำ 
จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 260 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 
1,560 ตร.ม. (หินคลุกหนา 

0.10 ม.) 

813 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย
บ้านหนองคอง หมู่ที่ 4 - 
บ้านหนองหญ้าปล้อง 

หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - 
ทาง หลวงหมายเลข 
2133 ตำบลขนวน 
อำเภอหนองนาคำ 
จังหวัดขอนแก่น 

484,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 259 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 
1,554 ตร.ม. (หินคลุกหนา 

0.10 ม.) 



หน้า 139 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

814 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย
บ้านนาคูณ หมู่ที่ 3 ถึง
ถนนเข้าโรงเรียนหนอง 
นาคำวิทยาคม ตำบล
บ้านโคก - ทางหลวง

หมายเลข 2133 อำเภอ
หนองนาคำ จังหวัด

ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 260 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 
1,560 ตร.ม. (หินคลุกหนา 

0.10 ม.) 

815 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย
ทางหลวง 2133 ตำบล
ขนวน - บ้านหนองคอง 
หมู่ที่ 4 - บ้านนาคูณ หมู่

ที่ 3 ตำบลบ้านโคก 
อำเภอหนองนาคำ 
จังหวัดขอนแก่น 

488,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 261 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 
1,566 ตร.ม. (หินคลุกหนา 

0.10 ม.) 

816 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย
บ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 

ตำบลในเมือง - บ้านโคก
สว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขา
น้อย อำเภอเวียงเก่า 
จังหวัดขอนแก่น 

490,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 265 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 
1,590 ตร.ม. (หินคลุกหนา 

0.10 ม.) 

817 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย
หนองขาม - ซำบักลอ 
หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง - 
ตำบลเมืองเก่าพัฒนา 
อำเภอเวียงเก่า จังหวัด

ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 263 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 
1,578 ตร.ม. (หินคลุกหนา 

0.10 ม.) 

818 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย

หนองคา หมู่ที่ 5 - 
หนองขาม หมู่ที่ 1 ตำบล
ในเมือง - ตำบลเมืองเก่า
พัฒนา อำเภอเวียงเก่า 

จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,600 ตร.
ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.) 

819 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย
บ้านเรือ หมู่ที่ 2 - บ้าน
สวนกล้วย หมู่ที่ 6 ตำบล
บ้านเรือ - ตำบลดินดำ 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 267 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 
1,602 ตร.ม. (หินคลุกหนา 

0.10 ม.) 

 



หน้า 140 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

820 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แบบ เคพซีล สายบ้าน
เรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน
เรือ - บ้านนาเพียง หมู่ที่ 
6 ตำบลหนองกุงธนสาร 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. ยาว 585 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

2,340 ตร.ม. 

821 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านภูเวียง 
หมู่ที่ 4 ตำบลภูเวียง - 
บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 
ตำบลสงเปือย อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

485,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 

ตร.ม. 

822 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล บ้าน
ภูเวียง หมู่ที่ 4 ตำบลภู
เวียง - บ้านใหม่สุขสันต์ 
หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเรือ 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 267 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 
1,602 ตร.ม. (หินคลุกหนา 

0.10 ม.) 

823 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านกุดดุก 
หมู่ที่ 3 ตำบลดินดำ 

อำเภอภูเวียง - ตำบลขน
วน อำเภอหนองนาคำ 

จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 

ตร.ม. 

824 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านกุดดุก 

หมู่ที่ 3, 4 ตำบลดินดำ - 
ตำบลบ้านเรือ อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

468,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 135 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 810 

ตร.ม. 

825 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านกุดดุก 
หมู่ที่ 4 ตำบลดินดำ - 
ตำบลหว้าทอง อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

485,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 830 

ตร.ม. 

826 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยกถนน

ทางหลวงหมายเลข 
2133 เชื่อมบ้านดินดำ 
หมู่ที่ 7 อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

482,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 825 

ตร.ม. 

827 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แบบ เคพซีล บ้านกุดดุก 
หมู่ที่ 3,4 ตำบลดินดำ - 
ตำบลบ้านเรือ อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 474 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

2,370 ตร.ม. 



หน้า 141 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

828 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย 

หมู่ที่ 12 ตำบลนา
ชุมแสง - ตำบลสงเปือย 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 

ตร.ม. 

829 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย
โยธาธิการ ขอนแก่น 

2177 จากบ้านหัวฝาย 
หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง 
- บ้านหนองย่างแลน หมู่
ที่ 3 ตำบลนาชุมแสง 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 267 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 
1,602 ตร.ม. (หินคลุกหนา 

0.10 ม.) 

830 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย
แยกภูเวียง - หนองแก 
ถึง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 

2 ตำบลนาชุมแสง 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 204 ม. ไหล่
ทางข้างละ 1 ม. หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่ น้อยกว่า 1,632 ตร.
ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.) 

831 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองพลวง หมู่ที่ 6 - 

บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 
ตำบลทุ่งชมพู - ตำบล
หว้าทอง อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 

ตร.ม. 

832 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านกุด
แคน หมู่ที่ 5 - บ้าน

ดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง
ชนพู - ตำบลหว้าทอง 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

482,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 825 

ตร.ม. 

833 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลต์ คอนกรีต 

สายแยกทางหลวง 
หมายเลข 12 (ถนนม

ลิวรรณ) ช่วงบ้านหนอง
โก หมู่ที่ 7 - บ้าน โนน
ฟันเรือ หมู่ที่ 10 ตำบล
กุดกว้าง อำเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น 
เชื่อมอำเภอบ้านแท่น 

จังหวัดชัยภูมิ 

4,898,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

รวมความยาว 5 ช่วง 2,015 
เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่
น้อยกว่า 13,650 ตร.ม. 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

834 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ง
ชมพู หมู่ที่ 1 ตำบล ทุ่ง
ชมพู - ตำบลหนองกุง
ธนสาร อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

485,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 830 

ตร.ม. 

835 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน

ดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง
ชมพู - ตำบลหว้าทอง 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

482,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 825 

ตร.ม. 

836 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล บ้าน
พระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 
ตำบลทุ่งชมพู - บ้านโคก
สหกรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบล
หนองกุงธนสาร อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 204 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

1,632 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 1 
ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.) 

837 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย
ทางเข้าบ้าน หนองพลวง 
หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งชมพู - 
บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 
5 ตำบลหว้าทอง อำเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 267 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 
1,602 ตร.ม. (หินคลุกหนา 

0.10 ม.) 

838 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย
ซุ้มป้ายเฉลิม พระเกียรติ
ตำบลทุ่งชมพู บ้านพระ
บาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 
ตำบลทุ่งชมพู - ตำบล

หนองกุงธนสาร อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

484,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 202 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

1,616 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 1 
ม. (หินคลุกหนา 0.10 ม.) 

839 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบแอสฟัสต์ คอนกรีต 
สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 
6 ถึง บ้านบะยาว หมู่ที่ 

19 ตำบล กุดกว้าง 
อำเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น เชื่อมทาง
หลวงชนบทหมายเลข 
ขก 2071 อำเภอบ้าน
แท่น จังหวัดชัยภูมิ 

3,297,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ความยาวรวมทั้ง 4 ช่วง 1,361 
เมตร หรือมีพื้นที่่ลาดยางไม่

น้อยกว่า 8,166 ตร.ม. 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

840 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย
บ้านห้วยข้ีหนู หมู่ที่ 2 

ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนา
หว้า อำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 269 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 
1,614 ตร.ม. (หินคลุกหนา 

0.10 ม.) 

841 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย

บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 
ตำบลทุ่งชมพู - บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหว้า

ทอง อำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 267 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 
1,602 ตร.ม. (หินคลุกหนา 

0.10 ม.) 

842 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ คอนกรีต สาย
บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 
ตำบลดอนดั่ง - บ้าน

หนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลคึ
มชาด อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น 

3,604,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,750 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

10,500 ตร.ม. 

843 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ คอนกรีต สาย 
ขก ถ 10090 บ้านหนอง

กุงสว่าง - บ้าน โนน
สะอาด (ช่วงบ้านกุดหว้า 
หมู่ที่ 9) อำเภอหนอง

สองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

3,766,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,375 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า 11,000 ตร.ม. 

844 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ คอนกรีต สาย

บ้านแยกทาง หลวง
ท้องถ่ิน ขก ถ 10127 
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 
ตำบลหนองสองห้อง - 
ตำบลดงเค็ง อำเภอ

หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

2,460,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,180 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

7,080 ตร.ม. 

845 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ คอนกรีต สาย

บ้านเปาะ หมู่ที่ 12 
ตำบลหนองสองห้อง - 
ตำบลดงเค็ง อำเภอ

หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

3,058,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

9,600 ตร.ม. 

 

 



หน้า 144 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ
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846 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก และวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต เสริม
เหล็กบ่อพักน้ำคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
โข่ย หมู่ที่ 2 ตำบลท่า
พระ - ตำบลดอนหัน 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

2,290,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 438 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อย กว่า 1,752 
ตร.ม. วางท่อ ระบายน้ำ คสล. 

ขนาด Ø 0.60 x 1 เมตร 
จำนวน 477 เมตร และบ่อพัก
น้ำ คสล. จำนวน 53 บ่อ รวม

ความยาว 530 เมตร 

847 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 
ข้าม ลำห้วยเสือเต้น 

บ้านเทพอำนวย หมู่ที่ 9 
ตำบลโนนสมบูรณ์ 
อำเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัด ขอนแก่น - 

ตำบลหนองกุงศรี อำเภอ
โนนสะอาด จังหวัด

อุดรธานี 

871,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 3x3 เมตร ยาว 4 เมตร 
ชนิด 4 ช่อง 

848 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสท์ คอนกรีต สาย
บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 
ตำบลโนนทอง อำเภอ
แวงใหญ่ - ตำบลท่านาง
แนว อำเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

10,000,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 2,766 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,596 

ตร.ม. 

849 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย
บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 
เชื่อมถนนโสกเสือ ตำบล
ทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

238,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 131 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 786 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

850 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย
บ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 
เชื่อมบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 
ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนา

หว้า อำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 269 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

1,614 ตร.ม. 

851 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง แบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต สาย ขก 
ถ 10074 บ้านโคกล่าม - 
บ้านหลุบกุง อำเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น 

2,218,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 580 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,480 ตร.
ม. 
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852 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง แบบแอส
ฟัลท์คอนกรีต สาย ขก 
ถ 10081 บ้านหนองแวง
ท่าวัด - บ้านแวงน้อย 
อำเภอแวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น 

4,265,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง 
ข้างละ 1 เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี

พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
10,400 ตร.ม. 

853 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
ดินดำ หมู่ที่ 1 (สา่งกก
เดื่อ) ถึง ตำบลบ้านเรือ 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

1,068 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

854 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบล
ดินดำ - บ้านโคกสง่า 

ตำบลบ้านเรือ อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

1,068 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

855 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบล
ดินดำ อำเภอภูเวียง - 
บ้านศาลาดิน ตำบลขน
วน อำเภอหนองนาคำ 

จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

1,068 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

856 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านวัง
ชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ 
อำเภอภูเวียง - บ้านคึ
มชาติ ตำบลขนวน 
อำเภอหนองนาคำ 
จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 178 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

1,068 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

857 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงซ่อม
ถนนลาดยางแบบ เค
พซีล บ้านกุดขอนแก่น 
หมู่ที่ 6 อำเภอภูเวียง - 

บ้านหนองทุ่ม ตำบลบ้าน
กง อำเภอหนองเรือ 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,440 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 
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858 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง

หลวง 2038 ภูเวียงเวียง
เก่า ถึง บ้านหนองนาคำ 
หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า
พัฒนา อำเภอเวียงเก่า 

จังหวัดขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 213 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 

ตารางเมตร 

859 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง

หลวง 2133 ภูเวียงศรี
บุญเรือง (แยกลาบบ่าง) 
ตำบลภูเวียง - บ้านดนิ
ดำ หมู่ที่ 7 ตำบลดินดำ 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

482,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 

ตารางเมตร 

860 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง
หลวง 230 (ทางเลี่ยง

เมือง) ถึง บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 12 ตำบลพระลับ 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 835 

ตารางเมตร 

861 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากทาง
หมู่บ้านมะลิวัลย์ หมู่ที่ 7 
- ทางหลวง 230 (ทาง
เลี่ยงเมือง) ตำบลแดง
ใหญ่ อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

482,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.

ม. 

862 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านแดง
น้อย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน
ทุ่ม - ตำบลบ้านหว้า 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

482,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.

ม. 

863 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านโนน
ตุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนอง
แวง อำเภอพระยืน - 

บ้านนิคม ตำบลดอนช้าง 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

485,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 211 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 844 ตร.

ม. 

 

 

 



หน้า 147 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

864 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
หนองหลุบ หมู่ที่ 7 

ตำบลแดงใหญ่ - ตำบล
บ้านเป็ด อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 848 ตร.

ม. 

865 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านทุ่ม 
หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทุ่ม 
ถึง ตำบลบ้านเป็ด 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

468,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 810 ตร.

ม. 

866 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านม่วง 
หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านทุ่ม - 

ตำบลสาวะถี อำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 848 ตร.

ม. 

867 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านค้อ หมู่ที่ 
15 ตำบลกุดขอนแก่น 

อำเภอภูเวียง - บ้านสระ
พังข่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนน
ทอง อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น 

488,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

820 ตร.ม. 

868 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล จากทาง
หลวง 4021 ตำบล 

หนองกุงเซิน - บ้านใคร่
นุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลกุด
ขอนแก่น อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

484,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,616 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

869 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบคพซีล จากทาง
หลวง 4021 ตำบลสง
เปือย ถึง บ้านแก่น

พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบล
กุดขอนแก่น อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,616 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

 

 

 

 

 



หน้า 148 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

870 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล จากทาง

หลวง 2038 ภูเวียงเวียง
เก่า ช่วงบ้านถ้ำแข้ หมู่ที่ 
8 ตำบลสงเปือย - บ้าน

โคกไม้งาม หมู่ที่ 7 
ตำบลหนองกุงธนสาร 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 267 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,602 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

871 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
ทางหลวง 2038 ภูเวียง
เวียงเก่า ช่วง บ้านโคกไร่ 
หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปือย - 
บ้านหนองเข่ือนช้าง หมู่
ที่ 17 ตำบลโนนทอง 

อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

488,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 164 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

820 ตร.ม. 

872 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล จากถนน 

อบจ.ขอนแก่น สายห้วย
แคนพัทยา 2 - บ้านห้วย
แคน หมู่ที่ 10 ตำบล

หนองกุงธนสาร อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 267 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,602 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

873 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางแบบเคพซีล 

จากถนน อบจ. 
ขอนแก่น สายห้วยแคน
พัทยา 2 ตำบลหนองกุง
เซิน - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 

11 ตำบลหนองกุง
ธนสาร อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 267 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,602 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

874 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล จากถนน 

อบจ.ขอนแก่น สายบ้าน
แคนพัฒนา 2 - บ้าน
หนองบอน หมู่ที่ 9 

ตำบล หนองกุงธนสาร 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 267 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,602 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

 

 

 

 



หน้า 149 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

875 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล จากถนน 

อบจ.ขอนแก่น สายห้วย
แคนพัทยา 2 ตำบล สง
เปือย - บ้านหนองกุง
ธนสาร หมู่ที่ 2 ตำบล

หนองกุงธนสาร อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

484,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,616 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

876 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล จากถนน 

อบจ.ขอนแก่น สายห้วย
แคนพัทยา 2 ตำบล
หนองกุงเซิน - บ้าน 

หนองกุงธนสาร หมู่ที่ 16 
ตำบลหนองกุงธนสาร 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

484,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,616 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

877 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง

หลวง 2038 ภูเวียงเวียง
เก่า ตำบลสงเปือย - 
บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 
ตำบลหนองกุงธนสาร 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 167 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

835 ตร.ม. 

878 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากทาง

หลวง 4021 - บ้านค้อ 
หมู่ที่ 12 ตำบลกุด

ขอนแก่น อำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

482,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

825 ตร.ม. 

879 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางเค
พซีล จากบ้านหัวนาหม่อ 

หมู่ที่ 5 ตำบลกุด
ขอนแก่น - บ้านหนอง
กะแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบล
หนองกุงเซิน อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 269 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,614 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

880 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางเค
พซีล จาก ทางหลวง 

2038 ภูเวียง เวียงเก่า - 
บ้านหนองเข่ือนช้าง หมู่
ที่ 17 ตำบลโนนทอง 

อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

484,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 202 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,616 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

 



หน้า 150 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

881 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทาง
หลวงหมายเลข 230 
ตำบลเมืองเก่า - บ้าน

หนองแสง หมู่ 12 ตำบล
พระลับ จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

848 ตร.ม. 

882 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางเค
พซีล จากถนน อบจ.
ขอนแก่น โคกสหกรณ์ 
ทุ่งชมพู ตำบล หนองกุง
ธนสาร - บ้านโคกสง

เปือย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง
ชมพู อำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 269 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,614 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

883 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายทาง
หลวงหมายเลข 12 
ขอนแก่น - ชุมแพ - 

บ้านหนองกุง หมู่ที่ 18 
ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 165 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
990 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

884 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน
หนองกุง หมู่ที่ 8 ตำบล
บ้านทุ่ม อำเภอเมือง- 
บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 10 
ตำบลบ้านฝาง อำเภอ

บ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น 

484,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 164 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
984 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

885 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน

หนองกุง หมู่ที่ 18 ตำบล
บ้านทุ่ม อำเภอเมือง - 
บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบล
บ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง 

จังหวัดขอนแก่น 

481,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 163 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
978 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

886 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน

โคกใหญ่ อำเภอบ้านฝาง 
- บ้านหนองกุง ตำบล
บ้านทุ่ม - บ้านโคกล่าม 
หมู่ที่ 2 ตำบลสาวะถี 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

488,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 196 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
980 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

887 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน
ม่วงโป้ หมู่ที่ 23 ตำบล
สาวะถี - ตำบลบ้านทุ่ม 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 195 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
975 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

888 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน
กุดทิง หมู่ที่ 4 ตำบล

บ้านโนน อำเภอซำสูง - 
บ้านสำโรง ตำบลบ้าน
ขาม อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 156 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
936 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

889 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านนาคำ
น้อย หมู่ที่ 15 ตำบลบัว
ใหญ่ (เลยสะพานโนน
ยาง) ถึง ตำบลท่ากระ
เสริม อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

488,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

890 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านบัวใหญ่ 
หมู่ที่ 5 ตำบลบัวใหญ่ 
เชื่อมตำบลบ้านขาม 
อำเภอน้ำพอง จังหวัด

ขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 156 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
936 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

891 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สาย

กระนวน - บัวใหญ่ หมู่ที่ 
1 ตำบลบัวใหญ่ - ทาง
หลวง ขก 4007 ตำบล
บ้านขาม อำเภอน้ำพอง 

จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

892 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านดงเย็น 
หมู่ที่ 12 ตำบลบัวใหญ่ 
จุดปากทางเหล่าใหญ่ 
เชื่อมตำบลบ้านขาม 
อำเภอน้ำพอง จังหวัด

ขอนแก่น 

488,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี

พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 
1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิว

จราจร 

893 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้านคำ
บอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัว
เงิน - ตำบลคำม่วง 
อำเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

894 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้านคำ
จ่ัน หมู่ที่ 16 ตำบลบัว
เงิน - บ้านสนามบิน 

ตำบลพังทุย อำเภอนำ้
พอง จังหวัดขอนแก่น 

488,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,446 ตร.ม. 

895 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้านคำ
จ่ัน หมู่ที่ 6 ตำบลบัวเงิน 
- บ้านหัวบึง ตำบลพังทุย 
อำเภอน้ำพอง จังหวัด

ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

896 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้านนา
ฝายเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบล
บัวเงิน อำเภอน้ำพอง - 
บ้านกุดโง้ง ตำบลหนอง

โน อำเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

897 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้านนา
ฝายเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบล
บัวเงิน อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น - ทาง
หลวง 2039 น้ำพอง - 

กระนวน 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

898 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้านคำ
บอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัว

เงิน - บ้านดงเรือง ตำบล
พังทุย อำเภอน้ำพอง 

จังหวัดขอนแก่น 

488,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

899 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน
โคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบล
บัวเงิน อำเภอน้ำพอง - 
ตำบลหัวนาคำ อำเภอ

กระนวน จังหวัด
ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

900 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้านนา
ขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพัง
ทุย - ตำบลหนองกุง 
อำเภอน้ำพอง จังหวัด

ขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 156 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
936 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

 



หน้า 153 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

901 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้านนา
ขาม หมู่ที่ 13 - หินลาด 
ตำบลพังทุย - ตำบลบัว

เงิน อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 156 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
936 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

902 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน
หนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 - 
บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 
ตำบลพังทุย - ตำบล

หนองกุง อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
930 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

903 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้านหัว
บึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทุย 
ถึง ตำบลบัวเงิน อำเภอ
น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 156 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
936 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

904 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้านกุด
พังทุย หมู่ที่ 1 ตำบลพัง
ทุย - ตำบลทรายมูล 
อำเภอน้ำพอง จังหวัด

ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

905 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสงเปือย 
หมู่ที่ 1 ตำบลสงเปือย 
เชื่อมทางหลวง ชนบท
สายบ้านโคกสูง - บ้าน
ดอนหัน ขก 2005 

ตำบลภูเวียง อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 

ตร.ม. 

906 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านท่าเสี้ยว 
หมู่ที่ 2 ตำบลสงเปือย - 
ตำบลนาชุมแสง อำเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 825 

ตร.ม. 

907 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น 
หมู่ที่ 3 ตำบลสงเปือย - 
ตำบลนาชุมแสง อำเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

485,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 830 

ตร.ม. 

 

 

 



หน้า 154 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

908 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง
กลาง หมู่ที่ 4 ตำบลสง
เปือย - ตำบลภูเวียง 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 

ตร.ม. 

909 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วย

ทราย หมู่ที่ 5 ตำบลสง
เปือย - ตำบลภูเวียง 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

482,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 825 

ตร.ม. 

910 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้านพัง
ทุย หมู่ที่ 10 ตำบลพงั
ทุย - ตำบลหนองกุง 
อำเภอน้ำพอง จังหวัด

ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

911 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้านพัง

ทุย - หัวบึง หมู่ที่ 3 
ตำบลพังทุย - ตำบล

หนองกุง อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

912 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน
โคกสง่า หมู่ที่ 6 - บ้าน
หนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ถึง
แยกทางหลวงชนบท 

ตำบลทรายมูล - ตำบล
บัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง 

จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

913 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายแยก

ทางหลวงแผ่นดิน 2039 
บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 

ตำบลทรายมูล ถึง ตำบล
บัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง 

จังหวัดขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 156 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
936 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

914 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน
โคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบล
ทรายมูล แยกทางหลวง
ตำบลพังทุย อำเภอนำ้
พอง จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
930 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

 



หน้า 155 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

915 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล แยกทาง

หลวงน้ำพอง - พระธาตุ 
ขามแก่น ตำบลบ้านขาม 
- บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 

10 ตำบลทรายมูล 
อำเภอน้ำพอง จังหวัด

ขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 156 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
936 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

916 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านหนอง
หว้า หมู่ที่ 10 แยกทาง
หลวงสายน้ำพอง - พระ
ธาตุขามแก่น ตำบล

ทรายมูล อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 156 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
936 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

917 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน

โนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบล
บ้านขาม อำเภอน้ำพอง 
- บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 
ตำบลท่ากระเสริม 

อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า

1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

918 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านบึงเป่ง 
หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระ
เสริม - ตำบลบ้านขาม 
อำเภอน้ำพอง จังหวัด

ขอนแก่น 

484,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,434 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

919 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน

โนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบล
บ้านขาม - ตำบลท่ากระ
เสริม อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

920 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน
เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 13 

ตำบลบ้านขาม อำเภอ
น้ำพอง - บ้านสำโรง 
ตำบลบ้านขาม อำเภอ
น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

 

 

 



หน้า 156 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

921 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน

เหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบล
บ้านขาม อำเภอน้ำพอง 
- บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 
ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแก่น 

488,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

922 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านอ่างศิลา 
หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย - 
ตำบลหนองกุงธนสาร 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

485,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 830 

ตร.ม. 

923 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกไร่ 
หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปือย - 
ตำบลนาชุมแสง อำเภอ
ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 

ตร.ม. 

924 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้าน
สำโรง หมู่ที่ 11 ตำบล
บ้านขาม อำเภอน้ำพอง 
- บ้านโนน ตำบลบ้าน

โนน อำเภอซำสูง จังหวัด
ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

925 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านถ้ำแข้ 
หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย - 
ตำบลหนองกุงธนสาร 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

482,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 825 

ตร.ม. 

926 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนพัน
ชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลสง
เปือย - ตำบลภูเวียง 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

485,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 830 

ตร.ม. 

927 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสงเปือย 
หมู่ที่ 11 ตำบลสงเปือย 
- ตำบลหนองกุงธนสาร 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 

ตร.ม. 

 

 

 



หน้า 157 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

928 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล เส้นบ้านนา
คำน้อย หมู่ที่ 1, 15 

ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลท่า
กระเสริม ถึง ตำบลบ้าน

ขาม อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

929 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางเค
พซีล จากบ้านบัวใหญ่ 
หมู่ที่ 5 - บ้านโนนหัว
ช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบัว
ใหญ่ - ตำบลบ้านขาม 
อำเภอน้ำพอง จังหวัด

ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

930 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางเค
พซีล จากบ้านโนนหัว
ช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบัว
ใหญ่ - ตำบลบ้านขาม 
อำเภอน้ำพอง จังหวัด

ขอนแก่น 

484,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,434 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

931 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล บ้าน
ท่าเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบล
วงเปือย เชื่อมทาง หลวง
ชนบทสายบ้านโคกสูง - 
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 
ตำบลกุดขอนแก่น 

อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 267 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

1,602 ตร.ม. 

932 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางเค
พซีล จากบ้านคอกคี หมู่
ที่ 9,10 ตำบลบัวใหญ่ - 
บ้านคำม่วม หมู่ที่ 11 - 
ตำบลห้วยโจด อำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 
1 เมตร ยาว 183 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

933 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล บ้าน

โนนพันชาติ หมู่ที่ 9 
ตำบลสงเปือย เชื่อม 
ทางหลวงแผ่นดินสาย
บ้านภูเวียง - กุดฉิม 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 269 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

1,614 ตร.ม. 

 

 

 



หน้า 158 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

934 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางเค
พซีล บ้านดงเย็น หมู่ที่ 

12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอ
น้ำพอง - ตำบลห้วยโจด 
อำเภอกระนวน จังหวัด

ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 182 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,456 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

935 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาเพียง 
หมู่ที่ 6 - บ้านหัน หมู่ที่ 
4 ตำบลหนองกุงธนสาร 
- ตำบลบ้านเรือ อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 

ตร.ม. 

936 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านคอกคี 
หมู่ที่ 10 ตำบลบัวใหญ่ 
อำเภอน้ำพอง - ตำบล
ห้วยโจด อำเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น 

488,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 183 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,464 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

937 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านนาเพียง 
หมู่ที่ 6 ถึง บ้านวังขอน
แดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนอง
กุงธนสาร - ตำบลภูเวียง 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

485,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ นอ้ยกว่า 830 

ตร.ม. 

938 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองกุง
ธนสาร หมู่ที่ 12 - บ้าน
หัน หมู่ที่ 14 ตำบล

หนองกุงธนสาร - ตำบล
บ้านเรือ อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

482,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 825 

ตร.ม. 

939 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางเค
พซีล บ้านอุบล หมู่ที่ 3 - 
บ้านรักชาติ หมู่ที่ 16 - 
บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 
1,15 ตำบลทรายมูล - 
ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแก่น 

488,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

940 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล ถนนสาย
สามแยกถนนลาดยาง
สาย 2039 - บ้าน

สนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบล
พังทุย อำเภอน้ำพอง 

จังหวัดขอนแก่น 

488,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

 



หน้า 159 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

941 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล ถนนสาย
บ้านหัวบึง หมู่ที่ 11 

ตำบลพังทุย - บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 7 ตำบล

หนองกุง อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 240 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,440 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

942 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกไม้

งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนอง
กุงธนสาร - บ้านอ่างศิลา 
หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 

ตร.ม. 

943 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล ถนนสาย
บ้านหินลาด หมู่ที่ 7 

ตำบลพังทุย อำเภอนำ้
พอง - นาอ่างทอง หมู่ที่ 
7 ตำบลคำม่วง อำเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 241 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,446 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

944 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้าน

หนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12 
ตำบลหนองกุงธนสาร - 
ตำบลบ้านเรือ อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

485,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 830 

ตร.ม. 

945 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล ถนนสาย
บ้านดงเรือง หมู่ที่ 5 
ตำบลพังทุย - บ้านคำ
บอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัว
เงิน อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 239 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,434 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

946 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองกุง
ธนสาร หมู่ที่ 12 ตำบล
หนองกุงธนสาร - ตำบล
กุดขอนแก่น อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

482,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 165 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 825 

ตร.ม. 
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947 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านหิน
แตก หมู่ที่ 7 ตำบลนา
งาม - ตำบลนาข่า 

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

488,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 251 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,506 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

948 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านนางาม 
หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม - 
ตำบลกุดเค้า อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

485,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

949 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน

สวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้านวัง
ขอนแดง หมู่ที่ 15 ตำบล
หนองกุงธนสาร - ตำบล
บ้านเรือ อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 835 

ตร.ม. 

950 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม - 
ตำบลนาข่า อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

481,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 247 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,482 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

951 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวังขอน
แดง หมู่ที่ 15 ตำบล

หนองกุงธนสาร - บ้าน
อ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบล
สงเปือย อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

485,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 166 ม. หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 830 

ตร.ม. 

952 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านขาม 

หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน 
ถึง ตำบลกุดเค้า อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

485,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 249 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,494 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

953 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล บ้าน
นาเพียง หมู่ที่ 6 ตำบล
หนองกุงธนสาร - บ้าน
เรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน

เรือ อำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 267 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

1,602 ตร.ม. 
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954 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านเหล่า
ใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนา

ข่า - ตำบลคำแคน 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

490,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 191 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,528 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

955 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย
บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 11 
ตำบลหนองกุงธนสาร - 
พัทยา 2 ตำบลหนองกุง

เซิน อำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 269 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

1,614 ตร.ม. 

956 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านหนอง
ขามพัฒนา หมู่ที่ 13 

ตำบลคำแคน - ตำบลนา
งาม อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

957 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านเหล่า

ใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า 
ถึง ตำบลโพนเพ็ก 

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

958 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - 
บ้านหัน หมู่ที่ 4 ตำบล
หนองกุงธนสาร - ตำบล
บ้านเรือ อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

437,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 240 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

1,440 ตร.ม. 

959 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย
บ้านหนองกุงธนสาร หมู่
ที่ 1 - บ้านเทพรักษา หมู่
ที่ 13 ตำบลหนองกุง
ธนสาร - ตำบลนาหว้า 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

437,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 240 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

1,440 ตร.ม. 
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960 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย
บ้านหนองกุงธนสาร หมู่

ที่ 2 ตำบลหนองกุง
ธนสาร - บ้านโป่งแดง 

หมู่ที่ 7 ตำบลกุด
ขอนแก่น อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

433,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 238 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

1,428 ตร.ม. 

961 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจร แบบเคพซีล สาย
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 
- บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 

15 ตำบลหนองกุง
ธนสาร - บ้านเรือ ตำบล
บ้านเรือ อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

437,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 240 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

1,440 ตร.ม. 

962 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบ ผิวเรียบ บ้านนา
เพียง หมู่ที่ 6 - บ้านวัง

ขอนแดง หมู่ที่ 15 ตำบล
หนองกุงธนสาร - ตำบล
กุดขอนแก่น อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

433,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 238 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

1,428 ตร.ม. 

963 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบ ผิวเรียบ บ้านวัง
ขอนแดง หมู่ที่ 15 - 

บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 
ตำบลหนองกุงธนสาร - 
ตำบลสงเปือย อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

490,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 179 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

1,074 ตร.ม. 

964 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านเหล่า
เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนา
งาม - ตำบลกดุเค้า 

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

483,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 189 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,512 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

965 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านหัน หมู่

ที่ 2 ตำบลกุดเค้า - 
ตำบลนาข่า อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 191 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,528 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

 

 

 



หน้า 163 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

966 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านขาม
ป้อม หมู่ที่ 10 ตำบล

โพนเพ็ก - ตำบลคำแคน 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

967 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านหนอง
โน หมู่ที่ 2 - ห้วยหิน

แตก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 
6 ตำบลหนองกุงเซิน - 
ตำบลนาหว้า อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

484,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 177 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

1,062 ตร.ม. 

968 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบ ผิวเรียบ บ้านหนอง
กระเดา หมู่ที่ 4 ตำบล
หนองกุงเซิน - ตำบล

หนองกุงธนสาร อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

490,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 179 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

1,074 ตร.ม. 

969 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบ ผิวเรียบ บ้านหนอง
กุงเซิน หมู่ที่ 1 ตำบล

หนองกุงเซิน - ตำบลกุด
ขอนแก่น อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 178 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

1,068 ตร.ม. 

970 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบ ผิวเรียบ บ้านโนน
ม่วง หมู่ที่ 7 ถึง บ้าน

หนองโน หมู่ที่ 2 ตำบล
หนองกุงเซิน - ตำบลนา

หว้า อำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. ยาว 178 ม. หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า 

1,068 ตร.ม. 

971 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จาก

ถนนลาดยางบ้านโคก
สง่า ศาลาดิน ตำบลบ้าน
เรือ - บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 
7 ตำบลขนวน อำเภอ
หนองนาคำ จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 167 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้น คอนกรีตไม่

น้อยกว่า 835 ตร.ม. 

972 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 
ตำบลหนองแปน - 

ตำบลสวนหม่อน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

 



หน้า 164 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

973 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 
10 ตำบลหนองแปน - 

ทางหลวง ชนบท
หมายเลข 4008 อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

974 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบล
หนองแปน - ตำบลสวน
หม่อน อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

975 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 
6 ตำบลหนองแปน - 
ตำบลโพนเพ็ก อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

976 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 
ตำบลนางาม อำเภอ

มัญจาคีรี - บ้านโนนงาม 
หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

977 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 

ตำบลโพนเพ็ก - ตำบล
สวนหม่อน อำเภอมัญจา

คีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 ม.ยาว 1,356 ม. ช่วงที่ 2 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 
870 ม. ยาวรวม 2,226 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น)
978 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองก้านเหลือง 
หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า - 
บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 
ตำบลกุดเค้า อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

979 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 
ตำบลท่าศาลา - พื้นที่
สวนป่า ตำบลโพนเพ็ก 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

 



หน้า 165 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

980 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 
6 ตำบลนาข่า - ตำบล
นางาม อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

981 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 

ตำบลนางาม - ทาหงลวง
ชนบท หมายเลข ขก 
2013 อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

982 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 

ตำบลคำแคน - บ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบล
โพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

983 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากทาง หลวงชนบท
หมายเลข ขก 2013 - 
บ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 
13 ตำบลนางาม อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

984 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านนางาม หมู่ที่ 12 

ตำบลนางาม - ทางหลวง
ชนบท หมายเลข ขก 
2013 อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

985 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 

- บ้านเขวา หมู่ที่ 9 
ตำบลกุดเค้า - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 229 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

986 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านนาข่า หมู่ที่ 13 

ตำบลนาข่า - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข 3010 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 ม.ยาว 1,650 ม. ช่วงที่ 2 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 
576 ม. ยาวรวม 2,226 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น)

 

 



หน้า 166 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

987 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 
ตำบลกุดเค้า อำเภอ
มัญจาคีรี - เขตติดต่อ

ตำบลนาแพง อำเภอโคก
โพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

988 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 
ตำบลโพนเพ็ก - ตำบล
นาข่า อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

989 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 
15 ตำบลหนองแปน - 
บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 

ตำบลสวนหม่อน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

990 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านหนอง

หญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 
ตำบลโพนเพ็ก - ตำบล
คำแคน อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 191 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,528 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

991 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านห้วยฮ
วก หมู่ที่ 3 ตำบลโพน
เพ็ก ถึงตำบลนาข่า 

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

992 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านหนอง
ขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำ
แคน - ตำบลนางาม 

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 191 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,528 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

993 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านหัวฝาย 
หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า - 
ตำบลนางาม อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 191 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,528 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

 

 

 



หน้า 167 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

994 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบล
บ้านผือ - ตำบลบ้านกง 
อำเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,620 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

995 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้านหิน
ลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพงัทุย 
- บ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 

ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
930 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

996 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองผือ หมู่ที่ 6 ตำบล
บ้านผือ - ตำบลบ้านกง 
อำเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,640 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

997 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบเคพซีล สายบ้านนา

เรียง หมู่ที่ 9 ตำบล
หนองกุง - ตำบลพังทยุ 
อำเภอน้ำพอง จังหวัด

ขอนแก่น 

482,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 155 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 
930 ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

998 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน

หนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบล
บ้านกง อำเภอหนองเรือ 

- ตำบลกุดขอนแก่น 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,620 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

999 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบล
บ้านกง - ตำบลหนอง
เรือ อำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,640 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

1000 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน

ฟ้าเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบล
หนองเรือ - ตำบลบ้าน
กง อำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

432,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 238 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,428 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

 

 

 



หน้า 168 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1001 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน

ร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบล
โนนทัน - ตำบลโนนทอง 
อำเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,620 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

1002 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน

กุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนน
ทัน - ตำบลโนนทอง 

อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 268 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,608 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

1003 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โนนเรือง หมู่ที่ 6 ตำบล
บ้านค้อ - ตำบลศิลา 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,620 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

1004 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หินลาด หมู่ที่ 12 ตำบล
โนนทอง - ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 12 
ตำบลโนนทัน อำเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

484,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,620 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

1005 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน

เนินทอง หมู่ที่ 15 ตำบล
บ้านค้อ ? ทางหลวง

หมายเลข 2 ตำบลโนน
ท่อน อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

484,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 251 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,506 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

1006 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านภู
มูลเบ้า หมู่ที่ 4 ตำบล

โนนทอง - ตำบลโนนทัน 
อำเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 252 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,512 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

1007 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
สระพังข่า หมู่ที่ 5 ตำบล
โนนทอง - ทางหลวง

แผ่นดิน หมายเลข 2038 
อำเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 252 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,512 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

 



หน้า 169 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1008 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 11 
ตำบลบ้านเม็ง อำเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น - ตำบลบ้าน
แท่น อำเภอบ้านแท่น 

จังหวัดชัยภูมิ 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 268 เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,706 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

1009 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หาด หมู่ที่ 10 ตำบล
บ้านเม็ง - ตำบลหนอง
เรือ อำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

482,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 266 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,596 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

1010 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้านดง
น้อย หมู่ที่ 14 ตำบลโนน

ทอง - ตำบลโนนทัน 
อำเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,620 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

1011 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านขามป้อม หมู่ที่ 15 
ตำบลโพนเพ็ก - ตำบล

ท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1012 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 

ตำบลท่าศาลา - ทาง
หลวงชนบท หมายเลข 
4008 อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1013 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 
ตำบลท่าศาลา - บ้าน

โนนสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบล
โพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1014 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบล
หนองแปน อำเภอมัญจา

คีรี - เขต ตำบลโคก
สำราญ อำเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

 

 

 



หน้า 170 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1015 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 
ตำบลสวนหม่อน - ทาง
หลวง ชนบทหมายเลข 
4008 อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1016 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองโจด หมู่ที่ 7 

ตำบลกุดเค้า - ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 2062 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 ม.ยาว 1,880 ม. ช่วงที่ 2 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 
346 ม. ยาวรวม 2,226 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 
1017 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 
ตำบลกุดเค้า - ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 2062 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1018 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 - 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 
ตำบลกุดเค้า - ตำบลนา

ข่า อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1019 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านเขวา หมู่ที่ 9 ตำบล
กุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - 
เขตติดต่อ ตำบลโนน
พะยอม อำเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1020 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหวายหลึม หมู่ที่ 10 
ตำบลนาข่า - บ้านโนน
งาม หมู่ที่ 2 ตำบลนา
งาม อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1021 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
คำคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบล
คำแคน - ทางหลวง 

ชนบทหมายเลข 2284 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

 

 

 



หน้า 171 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1022 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 
ตำบลคำแคน อำเภอ
มัญจาคีรี - เขตตำบล
พระยืน อำเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1023 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 
ตำบลท่าศาลา - บ้าน
ขามป้อม หมู่ที่ 10 

ตำบลโพนเพ็ก อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1024 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 
ตำบลโพนเพ็ก - ตำบล

ท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 ม.ยาว 1,400 ม. ช่วงที่ 2 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 
831 ม. ยาวรวม 2,231 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น)
1025 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 
ตำบลท่าศาลา อำเภอ

มัญจาคีรี - ตำบลพระยืน 
อำเภอพระยืน จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1026 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านนางาม หมู่ที่ 5 
ตำบลนางาม อำเภอ
มัญจาคีรี - ตำบลบ้าน
โคก อำเภอโคกโพธ์ิไชย 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1027 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 

ตำบลนางาม - บ้านโคก
สูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม 
- ตำบลคำแคน อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1028 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 

ตำบลนางาม - ตำบลคำ
แคน อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

 

 



หน้า 172 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1029 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 
11 ตำบลนาข่า - ตำบล
นางาม อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือ มีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อย กว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1030 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 
ตำบลสวนหม่อน - 

ตำบลหนองแปน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 ม. ยาว 831 ม. ช่วงที่ 2 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.ยาว 
1,400 ม. ยาวรวม 2,231 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น)
1031 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 5 
ตำบลหนองแปน อำเภอ
มัญจาคีรี - บ้านหนอง
หวาย หมู่ที่ 6 ตำบลศรี
บุญเรือง อำเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 ม.ยาว 1,526 ม. ช่วงที่ 2 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 
700 ม. ยาวรวม 2,226 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น)
1032 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านดอนพันชาด หมู่ที่ 3 

ตำบลหนองแปน - 
ตำบลสวนหม่อน อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 ม.ยาว 1,560 ม. ช่วงที่ 2 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 
671 ม. ยาวรวม 2,231 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น)
1033 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองก้านเหลือง 
หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า 

อำเภอมัญจาคีรี - ตำบล
นาแพง อำเภอโคกโพธ์
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1034 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองไห หมู่ที่ 1 

ตำบลหนองแปน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น - บ้านชีกกค้อ 
หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1035 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 5 

ตำบลท่าศาลา อำเภอ
มัญจาคีรี - ตำบลพระบุ 
อำเภอพระยืน จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

 



หน้า 173 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1036 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 11 
ตำบลนางาม อำเภอ
มัญจาคีรี - ตำบลบ้าน
โคก อำเภอโคกโพธ์ิไชย 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1037 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากทางหลวงชนบท 

หมายเลข 2284 - บ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนา
งาม อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น - ตำบล
หนองสังข์ อำเภอ

แก้งคร้อ จังหวัดชัยภมิู 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1038 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากทางหลวงแผ่นดิน 

2062 บ้านโนนสว่าง หมู่
ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก - 
พื้นที่สวนป่า ตำบล

หนองแปน อำเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1039 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองหญ้าปล้อง 

หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - 
บ้านคำน้อย หมู่ที่ 4 
ตำบลคำแคน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1040 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 

ตำบลหนองแปน อำเภอ
มัญจาคีรี - ตำบลเมือง
เพีย อำเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1041 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนพยอม หมู่ที่ 10 

ตำบลสวนหม่อน - 
ตำบลกุดเค้า อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 ม.ยาว 1,221 ม. ช่วงที่ 2 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.ยาว 
1,000 ม. ยาวรวม 2,221 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

 

 

 

 



หน้า 174 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1042 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านขามป้อม หมู่ที่ 15 - 

บ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 
ตำบลโพนเพ็ก - ตำบล
สวนหม่อน อำเภอมัญจา

คีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 ม.ยาว 1,731 ม. ช่วงที่ 2 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 
500 ม. ยาวรวม 2,231 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น)
1043 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
จากทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข2062 บ้านป่า
ผุ หมู่ที่ 4 - บ้านโนนเข
วา หมู่ที่ 6 ตำบลสวน
หม่อน - ตำบลท่าศาลา 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 ม.ยาว 1,526 ม. ช่วงที่ 2 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 
700 ม. ยาวรวม 2,226 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

1044 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 

ตำบลนาแพง อำเภอโคก
โพธ์ิไชย - บ้านหัวห้วย 
หมู่ที่ 12 ตำบลนาข่า 

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1045 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 
ตำบลนางาม อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น - เขตตดิต่อ 
ตำบลหนองสังข์ อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภมิู 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1046 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านท่าเกษม 
หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน - 
บ้านหนองหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1047 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านหนอง
ม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลกุด
เค้า - ตำบลสวนหม่อน 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 
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1048 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านหลุบคา 
หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า 
อำเภอมัญจาคีรี - เขต
บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 
ตำบลโนนพะยอม 

อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1049 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านขุมดิน 
หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า - 

ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 229 อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1050 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านหนองไห 
หมู่ที่ 14 ตำบลหนอง
แปน - บ้านห้วยหินเกิ้ง 
หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1051 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านแจ้ง หมู่
ที่ 7 ตำบลหนองแปน - 
ตำบลท่าศาลา อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1052 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านหนองไห 
หมู่ที่ 14 ตำบลหนอง
แปน - ตำบลโพนเพ็ก 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1053 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านห้วยหิน
เกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพน
เพ็ก - ตำบลหนองแปน 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า4,523 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น) 

1054 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านนาจาน
เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบล

หนองแปน - ตำบลโพน
เพ็ก อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 
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1055 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านโนน

สัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบล
หนองแปน - ตำบลโพน
เพ็ก อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1056 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านนาข่า 
หมู่ที่ 7 ตำบลนาข่า - 

บ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบล
สวนหม่อน อำเภอมัญจา

คีรี จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1057 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านหนอง
บัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบล
นาข่า - ตำบลโพนเพก็ 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1058 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านหนอง
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 

ตำบลโพนเพ็ก อำเภอ
มัญจาคีรี - บ้านแก่น

ประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลพระ
ยืน อำเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1059 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านบูรณะ 
หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเพ็ก - 
บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 
ตำบลคำแคน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1060 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร ช่วงบ้านป่าดู่ หมู่

ที่ 8 ตำบลคำแคน - 
บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 
1 ตำบลนางาม อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1061 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 

ตำบลนาแพง อำเภอโคก
โพธ์ิไชย - ตำบลกุดเคา้ 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 ม.ยาว 1,200 ม. ช่วงที่ 2 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.ยาว 
1,021 ม. ยาวรวม 2,221 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมี ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. 

(บดอัดแน่น)



หน้า 177 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1062 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
หวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนา
แพง อำเภอโคกโพธ์ิไชย 
- ตำบลวังแสง อำเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1063 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 
ตำบลนาแพง อำเภอโคก
โพธ์ิไชย - บ้านวังแสง 
หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง 
อำเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1064 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านหนอง
หวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนา
แพง อำเภอโคกโพธ์ิไชย 
- บ้านโนนข่าใต้ หมู่ที่ 10 

ตำบลวังแสง อำเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่นอ้ย กว่า 4,523 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1065 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโคกสง่า 
หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก - 
ตำบลนาแพง อำเภอโคก
โพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1066 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโนนคูณ 
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - 

ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 229 อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1067 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 
ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอ

โคกโพธ์ิไชย - ตำบลโนน
สะอาด อำเภอแวงใหญ่ 

จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแนน่) 

1068 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านกุดลอบ 
หมู่ที่ 8 ตำบลโพธ์ิไชย 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย - 

บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 
4 ตำบลโนนสะอาด 

อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดนิถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

 



หน้า 178 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1069 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโนนทัน 
หมู่ที่ 2 ตำบลโพธ์ิไชย 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย - 
บ้านหนองยายเกลี้ยง 
หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง 
อำเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1070 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านโนนกระ
ยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธ์ิ
ไชย อำเภอโคกโพธ์ิไชย - 
เขตบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 
ตำบลวังแสง อำเภอ

ชนบท จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1071 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 
ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย - เขตบ้าน
ห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวัง

แสง อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อย กว่า 1,769 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1072 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโพธ์ิไชย หมู่ที่ 4 
ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอ

โคกโพธ์ิไชย - ตำบลโนน
สะอาด อำเภอแวงใหญ่ 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,231 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,773 ลบ.ม. (บด

อัดแนน่) 

1073 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านโพธ์ิไชย หมู่ที่ 6 
ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย - เขตบ้าน
โนนข่า หมู่ที่ 6 ตำบลวัง

แสง อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,221 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,765 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

1074 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่
ที่ 5 ตำบลโพธ์ิไชย - 

ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.ยาว 2,226 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,769 ลบ.ม. (บด

อัดแน่น) 

 

 

 

 



หน้า 179 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1075 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหนองยาย
เกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวัง
แสง อำเภอชนบท - 

บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 
4 ตำบลโนนสะอาด 

อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1076 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านห้วยยาง 
หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง - 
ตำบลห้วยแก อำเภอ

ชนบท จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 911 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,518 ลบ.

ม. (บดอัดแนน่) 

1077 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านวังแสง 
หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง - 

ตำบลโนนพะยอม 
อำเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,523 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1078 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร สายบ้านวังแสง
ใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลวัง

แสง - บ้านหนองเต่า หมู่
ที่ 5 ตำบลโนนพะยอม 
อำเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 910 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อย กว่า 4,513 ลบ.

ม. (บดอัดแน่น) 

1079 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
กุดเลา หมู่ที่ 3 ตำบล
โนนทอง - ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 2038 
อำเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 268 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,608 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

1080 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หินลาด หมู่ที่ 12 ตำบล
โนนทอง - ตำบลโนนทัน 
อำเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

306,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 129 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,032 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

1081 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
เม็ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน
เม็ง อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น - ตำบล
บ้านแท่น อำเภอบ้าน
แท่น จังหวัดชัยภูมิ 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,620 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1082 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
เหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 

ตำบลบ้านเม็ง - ตำบล
หนองเรือ อำเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 268 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,608 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

1083 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
หนองกุง หมู่ที่ 4 ตำบล
บ้านเม็ง - ตำบลหนอง
เรือ อำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

488,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 

1,600 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

1084 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
เม็ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน
เม็ง ถึง ตำบลยางคำ 

อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,640 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

1085 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
เหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 

ตำบลบ้านเม็ง - ตำบล
ยางคำ อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น 

484,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 203 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,624 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

1086 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สาย ขก ถ 
2114 บ้านโนนเรือง หมู่
ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ ? 

บ้าน หนองกอย หมู่ที่ 3 
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 192 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,536 

ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร 

1087 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
ท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบล
หนองเรือ- ตำบลบ้าน
เม็ง อำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี

พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 
1,640 ตร.ม. และตีเส้นผวิ

จราจร 

1088 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน

หนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบล
ยางคำ - ตำบลบ้านเม็ง 
อำเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธ์ิ 

ยุติธรรม 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1089 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายหนอง
ลุมพุก หมู่ที่ 6 ตำบล 

โนนสะอาด - ทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 12 

อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 268 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,608 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

1090 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบล
โนนสะอาด อำเภอหนอง
เรือ ถึง ตำบลนาชุมแสง 
อำเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,620 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

1091 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โนนสว่าง หมู่ที่ 14 
ตำบลโนนสะอาด - 
ตำบลโนนทัน อำเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

489,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี

พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 
1,620 ตร.ม. และตีเส้นผิว

จราจร 

1092 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบผิวเรียบ สายบ้าน
โคกสี หมู่ที่ 16 ตำบล
บ้านค้อ ? ตำบลสำราญ 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

453,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 179 เมตร 
มีไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมี

พื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 
1,432 ตร.ม. และตีเส้นผิว

จราจร 

1093 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านหนอง
ทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวัง
หินลาด - ตำบลหนองไผ่ 
อำเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,650 ตร.ม. และตีเส้นผิว
จราจร 

1094 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านนาคำ
น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลวัง
หินลาด - ตำบลหนอง
เขียด อำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการ คมนาคมที่
สะดวก และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,650 ตร.ม. 

1095 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
ดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบล
ชุมแพ - ตำบลโนน
สะอาด อำเภอชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 288 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,728 ตร.ม. 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1096 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านหนอง
เสาเล้า หมู่ที่ 1 ตำบล

หนองเสาเล้า - ตำบลขัว
เรียง อำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,650 ตร.ม. 

1097 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
สระแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบล
นาหนองทุ่ม อำเภอชมุ
แพ - ตำบลห้วยม่วง 

อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 288 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,728 ตร.ม. 

1098 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านโนน
เมือง หมู่ที่ 4 ตำบลชุม
แพ ถึง แหล่งท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ โนนเมือง 
อำเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น 

1,339,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 740 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

4,440 ตร.ม. 

1099 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านหนอง
ศาลา หมู่ที่ 3 ตำบล
หนองเสาเล้า - ทาง
หลวง หมายเลข 12 
อำเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,650 ตร.ม. 

1100 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ คอนกรตี บ้าน
สัมพันธ์ หมู่ที่ 3 ตำบล
ขัวเรียง - ทางหลวง

หมายเลข 12 อำเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 288 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,728 ตร.ม. 

1101 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างรั้วคอนกรีต 
ศูนย์ เครื่องจักรกลของ 
องค์การบริหาร ส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา

เพื่อให้สถานที่ราชการมีความ
แข็งแรง ปลอดภัย 

รั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 
เมตร ยาว 475 เมตร ชนิดไม่

ตอกเสาเข็ม 

 

 

 

 

 

 



หน้า 183 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1102 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างบ่อบำบัดแบบ
บึงประดิษฐ์ชุมชนบ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 18 
ตำบลพระลับ อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

870,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อบำบัดน้ำเสียด้วย
กระบวนการทางธรรมชาติ 

1.บ่อพักรวมน้ำเสีย พร้อม 
ระบบท่อส่งน้ำเสีย 2.งาน
ก่อสร้างหอกักเก็บน้ำ แบบ

โครงเหล็กพร้อมท่อจ่าย 3.งาน
โครงสร้าง 4.ถังไฟเบอร์กลาส 

5.งานระบบพลังงาน 
แสงอาทิตย์ 6.งานติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำเสีย แบบมอเตอร์จุ่มใต้
น้ำ 7.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 

เข้าถังไฟเบอร์กลาสที่ติดตั้ง บน
หอถังเก็บน้ำ

1103 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเคพซีล บ้านหนอง

หนามแท่ง หมู่ที่ 8 
ตำบลหนองเขียด อำเภอ
ชุมแพ - ตำบลภูห่าน 
อำเภอสีชมพู จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 275 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,650 ตร.ม. 

1104 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนงาม 
หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหัน ถึง 

บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 
ตำบลหนองเขียด อำเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อย

กว่า 875 ตร.ม. 

1105 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านมาลา 
หมู่ที่ 3 - บ้านสว่างวารี 
หมู่ที่ 10 (สายโสกปลา) 
ตำบลชุมแพ - เทศบาล
เมืองชุมแพ อำเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อย

กว่า 875 ตร.ม. 

1106 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต บ้าน
แห่ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแพ 
- เทศบาลเมืองชุมแพ 
อำเภอชุมแพ จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 288 เมตร 
หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า 

1,728 ตร.ม. 

1107 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก แยกทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 
209 (ขอนแก่น-เชียงยืน) 
บ้าน บึงฉิม หมู่ที่ 4 (ข้าง
แสงทวี) ตำบลบึงเนียม - 
ตำบลพระลับ อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,800.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. 

 



หน้า 184 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1108 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบึงฉิม 
หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเนียม 
ถึง ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 209 
(ขอนแก่น-เชียงยืน) 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

498,400.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม.
หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 3 
ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. 
รวมระยะทาง 270 ม. หรือมี

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 880 
ตร.ม. 

1109 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองบัว
น้อย หมู่ที่ 10 ตำบล
หนองตูม - ทางหลวง

แผ่นดิน หมายเลข 2183 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

ไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม. 

1110 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองตูม 
หมู่ที่ 1,2 ตำบล หนอง
ตูม - ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 2183 อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,500.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

ไม่น้อยกว่า 872 ตร.ม. 

1111 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเลิง หมู่
ที่ 8 ตำบลโคกสี - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 

2183 อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,800.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

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

ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. 

1112 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนอง

ไหล หมู่ที่ 7 - บ้านโคกสี 
หมู่ที่ 2,13 ตำบลโคกสี - 

ทางหลวง แผ่นดิน
หมายเลข 2183 อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

497,300.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 20 ม. 
หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 
ม. ยาว 128 ม. หนา 0.15 ม. 
รวมระยะทาง 148 ม. หรือ มี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 868 

ตร.ม. 

1113 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน

สมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบล 
โนนสมบูรณ์ - บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลนา
งิ้ว อำเภอ เขาสวนกวาง 

จังหวัดขอนแก่น 

490,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 169 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. 

 

 

 

 



หน้า 185 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1114 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านหนองโน หมู่
ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง - ป่า
สงวนภูเม็ง เชื่อมเขต
ตำบลยางคำ อำเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 
เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 380 เมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 
เมตร รวมความ ยาว 1,380 

เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 8,970 ลบ.ม. เกลี่ย

เรียบ
1115 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านท่าลาด 
หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนาคำ 
อำเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น - ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 2322 
(ตอนกระนวน-ท่าคันโท) 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 141 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่

คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 846 ตร.
ม. 

1116 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย ขก ถ 10069 
บ้านหนองโน - ทุ่งใหญ่ 
(ช่วงบ้านกุดโง้ง) หมู่ที่ 3 
ตำบลหนองโน อำเภอ

กระนวน จังหวัด
ขอนแก่น 

1,000,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 7 เมตร ยาว 246 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 

เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 1,722 ตร.ม. 

1117 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่ง
เกษตร บ้านคำน้อย หมู่

ที่ 4 ตำบลคำแคน 
อำเภอมัญจาคีรี - ตำบล
ป่ามะนาว อำเภอบ้าน
ฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. ยาว 912 ม. สูง
เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมี ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 4,523 ลบ.ม.

(บดอัดแน่น) 

1118 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ติดตั้งไฟฟา้ส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ บน
ถนนสายเทศบาลเมือง
กระนวน, บ้านโนนราศรี 
หมู่ที่ 18 - บ้านคำไฮ หมู่

ที่ 3 ตำบลหนองโก 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้กับ
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

อบจ.ขอนแก่น -เพื่อให้
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การสัญจรในเวลากลางคืน 

ชนิดหลอดแอลอีดไีม่ต่ำ กว่า 
100 วัตต์ จำนวน 14 ต้น 

1119 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ติดตั้งไฟฟา้ส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ บน
ถนนสายบ้านใหม่ชัย
มงคล หมู่ที่ 19 ตำบล

หนองโก - บ้านหนองชา 
หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบล
น้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม 
อำเภอกระนวน จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้กับ
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

อบจ.ขอนแก่น -เพื่อให้
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การสัญจรในเวลากลางคืน 

ชนิดหลอดแอลอีดไีม่ต่ำกว่า 
100 วัตต์ จำนวน 14 ต้น 

 

 



หน้า 186 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1120 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ติดตั้งไฟฟา้ส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ บน
ถนนสาย ขถ ถ 10049 
บ้านหนองบัวน้อย - 

บ้านกระนวน ช่วงบ้าน
แห้ว หมู่ที่ 8,9 ตำบล
บ้านโนน อำเภอซำสูง 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้กับ
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

อบจ.ขอนแก่น -เพื่อให้
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การสัญจรในเวลากลางคืน 

ชนิดหลอดแอลอีดไีม่ต่ำ กว่า 
100 วัตต์ จำนวน 25 ต้น 

1121 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 
9 ตำบลท่าพระ อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 

2) 

1,000,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอใน
เวลากลางคืน ทำให้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-แรงต่ำภายนอก ปักเสา
คอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 เมตร 
จำนวน 16 ต้น พาดสายแรงต่ำ 
ด้วยสายอลูมิเนียมหุ้ม ฉนวน 
ขนาด 50 ตาราง มิลลิมตร 

ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 
660 เมตร

1122. การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าบ้านหนองแวง หมู่
ที่ 12, 21 ตำบลท่าพระ 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น (อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

ขอนแก่น 2) 

820,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอใน
เวลากลางคืน ทำให้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-แรงสูงภายนอก ปักเสา
คอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 

เมตร จำนวน 16 ต้น พาดสาย
แรงสูง ระบบ 1 เฟส ด้วยสาย 
เคเบ้ิลอากาศ ขนาด 50 ตาราง

มิลลิเมตร ระยะ ทาง 640 
เมตร -หม้อแปลงภายนอก 

ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควี
เอ 1 เฟส 22,000-480/240 
โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อม 
อุปกรณ์ -แรงต่ำภายนอก ปัก
เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 8 
เมตร จำนวน 26 ต้น พาดสาย
แรงต่ำ ด้วยสายอลูมิเนียมหุ้ม 

ฉนวน ขนาด 50 ตาราง 
มิลลิเมตร ระบบ 1 เฟส 2 สาย 

ระยะทาง 1,800 เมตร
1123. การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน 
ขยายเขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า บ้านดอนดู่เมือง

ใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระ
ลับ อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น (อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

ขอนแก่น 2) 

107,480.37 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอใน
เวลากลางคืน ทำให้มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-เพื่อขยายเขตระบบ ไฟฟ้าแรง
ต่ำ 

 

 

 

 

 



หน้า 187 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1124 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

เพิ่มศักยภาพการพัฒนา
กลุ่มสตรี จังหวัด

ขอนแก่น 

3,000,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร สตรี
ทุกระดับให้มีความเข้ม แข็ง 
และน้อมนำหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงไปปรับใช้ใน
ชีวิต ประจำวันของครอบครัว 
และชุมชนได้อย่างมีความสุข 2.
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ กลุ่ม
สตรีมีทุนในการสร้าง อาชีพ 

สร้างรายได ้และ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 3.เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ชุมชน ของกลุ่มอาชีพสตรี/
ผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการOTOP 
ได้รับ การพัฒนาและยกระดับ 

1.คณะกรรมการพัฒนาสตรี 
จังหวัด(กพสจ.) จาก 26 
อำเภอ จำนวน 73 คน 2.
นักวิชาการพัฒนาชุมชน ที่
รับผิดชอบงานสตรีระดับ 

อำเภอ จำนวน 26 คน จาก 
สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัด

ขอนแก่น 1 คน 4.
คณะกรรมการพัฒนาสตรี 
ตำบล (กพสต.) ในพืน้ที่ 26 

อำเภอ จำนวน 198 ตำบล 5.
กลุ่มอาชีพสตรี/ผู้ผลติ/ 

ผู้ประกอบการและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในเขต พื้นที่ 

26 อำเภอ 
1125 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง

หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง "อยู่เย็น เป็น
สุข" ดีเด่นระดับจังหวัด 

(อุดหนุนสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด

ขอนแก่น) 

200,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

1.เพื่อยกย่องเชิดชูเกยีรติ 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่

เย็น เป็นสุข ที่มีผลงาน ดีเด่น 2.
เพื่อจัดการความรู้และพัฒนา 
เครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวน 
การบริหารจัดการชุมชน 3.เพื่อ

เป็นการเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของหมู่บ้านเศรษฐกิจ 

พอเพียง

-จัดประกวดหมู่บ้าน เศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข 2 

ระดับ (1)ระดับอำเภอ รวม 26 
อำเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน 

(2)ระดับจังหวัด คัดเลือก จาก
ระดับอำเภอ รวม 3 หมู่บ้าน 

1126. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

สนับสนุนส่งเสริมและ
พัฒนาการ ท่องเที่ยว 

1,180,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

1.เพื่อสนับสนุน กิจกรรม
ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวประเพณี 
และงานเทศกาลต่างๆ 2.เพื่อให้
เกิดการมี ส่วนร่วมของชุมชน 
ด้านการส่งเสริมงาน ประเพณี
ท้องถ่ิน 3.เพื่อสืบสานวัฒน 

ธรรมท้องถ่ิน 4.เพื่อจัดกิจกรรม
ส่ง เสริมการท่องเที่ยว ควบคู่ไป

กับงานประ เพณี 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน 

หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน 
โดยเน้นการมี ส่วนร่วม 1.

ประเพณีผูกเสี่ยวเทศ กาลงาน
ไหมและงาน กาชาด จังหวัด

ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมงาน 
20,000 คน 2.ประเพณีไหว้เจ้า

ครูปู่รด น้ำเต่า ณ แหล่ง
ท่องเที่ยว หมู่บ้านเต่า บ้าน

กอก ผู้เข้าร่วมงาน 5,000 คน 
1127 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน 
จัดงานส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ 
0 สำนักปลัด อบจ., 

สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวเมืองขอนแก่น 2.เพื่อ
เป็นการส่งเสริม เศรษฐกิจ 3.

เพื่อเป็นการสร้างความประ ทับ
ใจให้กับประชาชน 4.เพื่อให้
ประชาชนชาวขอน แก่นได้จัด
กิจกรรมร่วมกัน ในการเฉลิม
ฉลองกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ 

1.การจัดแสดงประกอบแสง สี 
เสียงภายในงานเพื่อความ 
ยิ่งใหญ่ตระการตา 2.จัด

กิจกรรมบนเวทีในคืน วันที่ 31 
ธันวาคม ถึง วันที่ 1 มกราคม 

ของทุกปี 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1128 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

จัดงานมหัศจรรย์พรรณ
ไม้นานาชาต ิ

600,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวเมืองขอนแก่น 2.เพื่อ
เป็นการส่งเสริม เศรษฐกิจ 3.
เพื่อเป็นหนึ่ง กิจกรรมงาน 
Event ที่สำคัญของ เมือง

ขอนแก่นใน อนาคต 4.เพื่อเป็น
การสร้าง ความประทับใจให้กับ 

ประชาชนชาวขอนแก่น 

หน่วยงานจังหวัดขอนแก่น 
อาทิ องค์การบริหารส่วนจัง 
หวัดขอนแก่น, เทศบาลนคร 
ขอนแก่น และหน่วยงาน 

ภาคเอกชน 

1129 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

1.เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็ง
แก่ชุมชนในการ ดำเนนิชีวิตตาม
หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.เพื่อขยายผลหมู่บ้าน 
เศรษฐกิจพอเพียงใน จังหวัด
ขอนแก่น 3.เพื่อสร้างแหล่ง

เรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
ในจังหวัด 

-สร้างศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียงใน หมู่บ้านนำร่อง

เศรษฐกิจ พอเพียง -พัฒนาให้
เป็นหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง 

ของ อำเภอในเขตจังหวัด 
ขอนแก่น 

1130 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพแบบ เศรษฐกิจ

พอเพียง 

1,402,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

-เพื่อส่งเสริมเกษตรกร ในการ
ประกอบอาชีพ ตามแนวทาง
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

-ขุดบ่อน้ำในไร่นา บ่อละ 
19,000 บาท จำนวน 20 

อำเภอ ๆ ละ 50 บ่อ -อบรม
ส่งเสริมอาชีพ 26 อำเภอ ๆ ละ 
1 รุ่น ๆ ละ 200,000 บาท -

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ เกษตร 
5 อำเภอ ๆ ละ 5 จุด ๆ ละ 
800,000 บาท -บูรณาการ

ร่วมกับหน่วย งานอื่นในการจัด
กิจกรรม -สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต ด้านอาชีพแบบเศรษฐกิจ 

พอเพียง 10 ครั้ง ๆ ละ 
200,000 บาท 

1131. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

จัดงาน "GMS 
CONFERENCE 2021" 

(อุดหนุนสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด

ขอนแก่น) 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

1.เพื่อแสดงศักยภาพ ความเป็น
ศูนย์กลางการ ค้า การลงทุน 2.

เพื่อเป็นหนึ่งในงาน ระดับ
ภูมิภาค สนับสนุน นโยบาย 
ขอนแก่น ไมซ์ ซิตี้ เกดิการ

พัฒนาการ ค้า การลงทุน เกิด 
เศรษฐกิจที่ดีต่อจังหวัด และ

ภูมิภาค 3.แสดงศักยภาพ ความ 
ร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้ง

ภาครัฐ และเอกชน ของจังหวัด
ขอนแก่น 

-งานแสดงเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ 

ดำเนินการอยู่ในพื้นที ่จังหวัด
ขอนแก่น และ หัวเมืองต่าง ๆ 
ตามเส้นทาง EWEC โดยผู้ซ้ือ-
ผู้ขายจาก ภาคอุตสาหกรรม
ของเมือง ต่างๆ รวมถึงจาก
ส่วนกลาง -การอบรมสัมมนา

วิชาการ ด้านเทคโนโลยี 
นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม -การแสดง
นิทรรศการ จากหน่วยงาน

ภาครัฐและ การให้คำปรึกษา
ด้าน อุตสาหกรรม
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1132 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 

เพิ่มศักยภาพการพัฒนา
กลุ่มสตรีอำเภอภูเวียง 

(อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอภูเวียง) 

72,500.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก

ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 

อบต. 

1.เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีส่วน
ร่วมกับการทำงานภาคีเครือข่าย 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม วัฒนธรรมและด้าน

การศึกษา กับภาคราชการและ
เอกชน 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการองค์กร/เครือข่ายสตรี
อำเภอภูเวียงใหมี้ประสิทธิภาพ

สูงข้ึน

-คณะกรรมการพัฒนาสตรี ใน
เขตอำเภอภูเวียง จำนวน 500 

คน 

1133. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารจัดการขยะและ
มลพิษ ในจังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณ
ขยะในโรงเรียนและ ชุมชน โดย

ใช้หลัก 3 Rsและการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

จัดอบรมเยาวชนและครู ใน
โรงเรียนในเขต จังหวัด

ขอนแก่น 

1134 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนในการ จัดการขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร 

250,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลด ปริมาณ
ขยะในโรงเรียนและ ชุมชน โดย

ใช้หลัก 3 Rs และการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

จัดอบรมประชาชนและ ผู้นำ
ชุมชนในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น 

ปีละ 2 รุ่น 

1135 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารจัดการระบบ
กำจัดขยะ มูลฝอยรวม
แบบผสมผสาน จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อสร้างให้มีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการแก้ไขปัญหา 

ขยะล้นเมืองในเขต จ.ขอนแก่น 

จัดประชุมสัมมนา อปท. และ
หน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง ในเขต 

จ.ขอนแก่น 

1136 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารจัดการขยะ
อันตราย จังหวัด

ขอนแก่น 

450,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ใน
การแข้ไขปัญหาขยะ อันตรายใน

เขต จ.ขอนแก่น 

จัดอบรมการคัดแยกขยะ 
อันตรายออกจากขยะ ทั่วไป
ก่อนทิ้ง และการ ทำ Mou 

ร่วมกัน 

1137 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายอาสาสมัคร 

พิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) 

200,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้า 
ระวังและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

หมู่บ้านชุมชนท้องถ่ิน 

จัดอบรมสร้างจิตสำนึก ในการ
เฝ้าระวังดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม
ชุมชน และขยายเครือข่ายให้ 
ครอบคุลมพื้นที่ จ.ขอนแก่น ปี

ละ 5 รุ่น 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1138 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อบรมราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า (รสทป.) 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อถ่ายทอดพระราชปฏิธาน 
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 
9 ในการร่วมกัน ดูแลรักษาป่า 

ระหว่าง เจ้าหน้าที่รัฐและ
ประชาชน ในพื้นที่รอบป่า 

จัดฝึกอบรมราษฎรอาสา สมัคร
พิทักษ์ป่า(รสทป.) เพื่อป้องกัน
รักษาป่าและ ควบคุมไฟป่า 

โดยสร้าง การมีส่วนร่วม ปีละ 
3 รุ่น 

1139 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เยาวชนไทยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความ 
เข้าใจเกิดจิตสำนึกในการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมสร้างจิตสำนึก การมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
ให้กับเยาวชน ใน จังหวัด

ขอนแก่น 

1140 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 อำเภอ 1 ชุมชน
ต้นแบบการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นต้นแบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม และ
ขยายผลให้แก่หมู่บ้านอื่น 

จัดอบรมสร้างจิตสำนึก การมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม

ให้กับประชา ชน จ.ขอนแก่น ปี
ละ 2 รุ่น 

1141 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บูรณาการความร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชนชุมชน

ท้องถ่ิน เพื่อการอนุรกัษ์
และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น 

300,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชน
ตระ หนักถึงการมีส่วน ร่วมใน

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษา ป่า
ไม้ 

จัดอบรม สร้างจิตสำนึก การมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
ให้กับประชา ชนจ.ขอนแก่น 

1142 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

10,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชในท้องถ่ินไม่ให้ 

สูญพันธ์ุ และสนองพระราช ดำริ
โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช 

จัดอบรมและตั้งศูนย์สวน 
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เพื่อ
อนุรักษ์พันธุกรรม พืชท้องถ่ิน

ไม่ให้สูญพันธ์ุ 

1143 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดสระน้ำส่งเสริมอาชีพ 
แบบเศรษฐกิจพอเพียง
ในเขต อำเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น 

480,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

-เพื่อส่งเสริมเกษตรกร ในการ
ประกอบอาชีพ ตามแนวทาง
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

ลึก 3 เมตร ปริมาตร กักเก็บน้ำ
ไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม. 

จำนวน 19 บ่อ 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1144 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยสีดอ ชว่ง
บ้านยานาง หมู่ที่ 2 

ตำบลเพ็กใหญ่ - บ้าน
ลอมคอม หมู่ที่ 8 ตำบล
ลอมคอม อำเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,280 ลบ.ม. 

1145 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยสีดอ 
(ตอนบน) ช่วง บ้านโนน
แต้ หมู่ที่ 10 ตำบลเพ็ก
ใหญ่ - บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 
9 ตำบลลอมคอม อำเภอ

พล จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลกึ
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,289 ลบ.ม. 

1146 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหลักดา่น 
ช่วงบ้าน โนนหอม หมู่ที่ 
8 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอ
พล - เขตตำบลใหม่นา
เพียง อำเภอแวงใหญ่ 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,280 ลบ.ม. 

1147 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยทางควาย 
ช่วงบ้าน ทุ่งแค หมู่ที่ 9 
ตำบลเพ็กใหญ่ - เขต 

ตำบลก้านเหลือง อำเภอ
แวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,280 ลบ.ม. 

1148 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยข้ีหนู 
(ตอนล่าง) ช่วง บ้าน

สระแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบล
เก่างิ้ว - เขตตำบลหนอง
แวงนางเบ้า อำเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,289 ลบ.ม. 

1149 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหนองแวง
น้อย (ตอนล่าง) ช่วงบ้าน

หนองแวงนางเบ้า 
พัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบล

หนองแวงนาง เบ้า 
อำเภอพล - เขตตำบล
ปอแดง อำเภอชนบท 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,289 ลบ.ม. 

 

 

 



หน้า 192 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1150 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยนา 
(ตอนล่าง) ช่วง บ้านโนน
ทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบล 
ละหานนา - เขตบ้านรวง 

หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวัด 
อำเภอแวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 572 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,300 ลบ.ม. 

1151 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยขอนขว้าง 
ช่วงบ้าน แวงน้อย หมู่ที่ 
1 (ในเขตเทศบาล ตำบล
แวงน้อย) - บ้านโนนศิลา 
หมู่ที่ 9 ตำบลแวงน้อย 
อำเภอแวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,289 ลบ.ม. 

1152 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยเสือเฒ่า 
ช่วงบ้าน หลักด่าน หมู่ที่ 
6 ตำบลวังหิน อำเภอ
หนองสองห้อง - เขต

ตำบลป่าปอ อำเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,293 ลบ.ม. 

1153 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยอีหลอด 
ช่วงบ้าน โสกนกเต็น

พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบล 
โสกนกเต็น อำเภอพล - 
เขตตำบล หนองเม็ก 
อำเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึก
เดมิโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,293 ลบ.ม. 

1154 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยผักตบ 
ช่วงบ้าน หลักด่าน หมู่ที่ 

6 ตำบลวังหิน - เขต
ตำบลสำโรง อำเภอ

หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 768 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2.70 ม. ขุดให้ลึก
ลงไปอีก 2.30 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 รวมลึก 5 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,926 ลบ.ม. 

1155 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยไทร ชว่ง
บ้านวังทอง หมู่ที่ 2 
ตำบลวังหิน อำเภอ 
หนองสองห้อง - เขต

ตำบลโสกนกเต็น อำเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,280 ลบ.ม. 

 

 

 



หน้า 193 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1156 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยทราย 
บ้านคอกคี หมู่ที่ 9 

ตำบลบัวใหญ่ - ตำบล
บ้านขาม อำเภอน้ำพอง 

จังหวัดขอนแก่น 

300,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 18 เมตร ยาว 492 ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่ น้อยกว่า 8,300 ลบ.ม. 

1157 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยโจด ชว่ง
บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 

ตำบลโนนข่า - เขต บ้าน
หนองมะเขือ หมู่ที่ 1 
ตำบลหนองมะเขือ 
อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,289 ลบ.ม. 

1158 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยโจด ชว่ง
บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 
1 ตำบลหนองมะเขือ - 
เขตบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 
8 ตำบลโนนข่า อำเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลกึ
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,289 ลบ.ม. 

1159 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยม่วง 
(ตอนล่าง) ช่วงบ้าน

หนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบล
โจดหนองแก - เขต
ตำบล โสกนกเต็น 
อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,280 ลบ.ม. 

1160 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหนองไฮ 
ช่วงบ้านประดู่ หมู่ที่ 6 
ตำบลโจดหนองแก - 

บ้านชาด หมู่ที่ 1 ตำบล
เมืองพล อำเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,293 ลบ.ม. 

1161 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหน้าฝายลำห้วย
แอก ช่วงบ้านหนองเรือ 
หมู่ที่ 7 ตำบลโจดหนอง
แก - เขต ตำบลโสกนก
เต็น อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น 

400,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 457 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2.00 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 11,425 ลบ.ม. 

 

 

 



หน้า 194 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1162 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยอีเฒ่า 
(ตอนล่าง) ช่วงบ้าน
หนองสิม หมู่ที่ 11 
ตำบลโจดหนองแก - 

เขตบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 
ตำบลโสกนกเต็น อำเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,280 ลบ.ม. 

1163 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยอีโซ ช่วง
บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 
ตำบลโจดหนองแก - 

บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 
ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ช่วงที่ 1 กว้าง 18 ม. ยาว 300 
ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 ม. 

ขุดให้ลึก จากเดิม 2.00 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3.50 
ม. หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่

น้อยกว่า 6,300 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 
กว้าง 20 ม. ยาว 320 ม. ลึก
เดิมโดย เฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้
ลึก จากเดิม 2.00 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 8,000 ลบ.ม. รวมปริมาตร
ดินขุดทั้ง หมด 14,300 ลบ.ม.

1164 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยไทร ชว่ง
บ้านโสกขามน้อย หมู่ที่ 

7 ตำบลโสกนกเต็น 
อำเภอพล - เขต ตำบล
วังหิน อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึก
เดมิโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,293 ลบ.ม. 

1165 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยอิสาน
เขียว บ้านหนองแวง หมู่
ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด 

อำเภอหนองเรือ - ตำบล
หนองเสาเล้า อำเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 28 ม. ยาว 550 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 2.2 ม. ขุดลกึลงไปอีก 
1.3 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,900 ลบ.ม. 

1166 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหลัว 
ตอนกลาง บ้านเม็ง หมู่ที่ 
1, 2, 18 - บ้าน หนองโน 
หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง 
เชื่อมตำบลยางคำ 

อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 17 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 2 ม. ขุดลึกลงไปอีก 
1.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,678 ลบ.ม. 
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1167 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหัน บ้าน
หนองเม็ก หมู่ที่ 5 - บ้าน
หนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบล
บ้านกง - เชื่อมเขตตำบล 
หนองเรือ อำเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 14 ม. ยาว 1,450 ม. ลกึ
เดิมเฉลี่ย 1.95 ม. ขุดลึกลงไป
อีก 1.55 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ 
น้อยกว่า 13,688 ลบ.ม. 

1168 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยปอ บ้าน
กุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนน
ทัน - ทางหลวง แผ่นดิน
หมายเลข 2038 - ลำน้ำ
เชิญ ตำบลหนองเรือ 

อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 780 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 2 ม. ขุดลึกลงไปอีก 
1.5 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,747 ลบ.ม. 

1169 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยบุนา 
ตอนล่างช่วงที่ 2 ช่วง
บ้านเปือย หมู่ที่ 5 - 
บ้านโนนทัน หมู่ที่ 1 
ตำบลโนนทัน - ตำบล

โนนสะอาด อำเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 32 ม. ยาว 500 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 2.30 ม. ขุดลึกลงไป
อีก 1.20 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ 
น้อยกว่า 13,729 ลบ.ม. 

1170 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยกุดเลา 
บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 
18 ตำบลโนนทอง - 

บ้านถ้ำแข้ หมู่ที่ 8 ตำบล
สงเปือย อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ช่วงที่ 1 กว้าง 15 ม. ยาว 250 
ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ม. ขุดลึกลง
ไปอีก 1.5 ม. รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 20 ม. 
ยาว 635 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2 ม. 
ขุดลึกลงไปอีก 1.5 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 ม. รวมความยาว 

885 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ 
น้อยกว่า 13,722 ลบ.ม.

1171 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยฝายใหญ่ 
บ้านโนนทัน หมู่ที่ 1 

ตำบลโนนทัน - ตำบลกุด
กว้าง อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 25 ม. ยาว 650 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 2.2 ม. ขุดลกึลงไปอกี 
1.30 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,900 ลบ.ม. 

1172 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยไผ่ บ้าน
หนองเข่ือนช้าง หมู่ที่ 6, 
17 ตำบลโนนทอง - ลำ
น้ำเชิญ ตำบลหนองเรือ 
อำเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 780 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 2 ม. ขุดลึกลงไปอีก 
1.50 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,747 ลบ.ม. 
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1173 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยวังยาง 
(ตอนที่ 2) ช่วงบ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 6 ตำบลกดุ
กว้าง อำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น - เชือ่ม
เขต อำเภอบ้านแท่น 

จังหวัดชัยภูมิ 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 28 ม. ยาว 550 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 2.20 ม. ขุดลึกลงไป
อีก 1.30 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 

ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ 
น้อยกว่า 13,900 ลบ.ม. 

1174 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยเสือเข้ียว 
บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 
ตำบลคอนฉิม - ตำบล

แวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 
660 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 
ม. ขุดให้ลกึ จากเดิม 2 ม. รวม
ลึก เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่
น้อยกว่า 14,850 ลบ.ม. 

1175 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยดอนหวาย 
บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 
ตำบลคอนฉิม - ตำบล

แวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 20 ม. ยาว 
560 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 
ม. ขุดให้ลกึ จากเดิม 2 ม. รวม
ลึก เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่
น้อยกว่า 14,840 ลบ.ม. 

1176 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยข้ีนาค 
บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 
ตำบลคอนฉิม - ตำบล

แวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 
660 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 
ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 2 ม. รวม
ลึก เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่
น้อยกว่า 14,850 ลบ.ม. 

1177 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยแก บ้าน
โนนใหญ่ หมู่ที่ 2 

ตำบลลคอนฉิม - ตำบล
ใหม่นาเพียง อำเภอแวง
ใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 25 ม. ยาว 
540 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 
ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 1.50 ม. 
รวมลึก เฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่
น้อยกว่า 14,782 ลบ.ม. 

1178 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหนอง
เอี่ยน (ตอนล่าง) บ้าน
คอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 
ตำบลคอนฉิม - ตำบล
ใหม่นาเพียง อำเภอแวง
ใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 25 ม. ยาว 
540 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 
ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 1.50 ม. 
รวมลึก เฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่
น้อยกว่า 14,782 ลบ.ม. 

 

 

 



หน้า 197 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1179 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุอลอกลำห้วยสองคอน 
บ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 
ตำบลโนนทอง อำเภอ
แวงใหญ่ ถึง ตำบลท่า

นางแนว อำเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
720 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 
ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 2.50 ม. 
รวมลึก เฉลี่ย 4 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่
น้อยกว่า 14,850 ลบ.ม. 

1180 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดสระน้ำกินโนนบ้าน
เก่า บ้านโนนทอง หมู่ที่ 
1 ตำบลโนนทอง ถึง 

ตำบลโนนสะอาด อำเภอ
แวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

491,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 30 ม. ยาว 80 ม. ลึกเดิม
โดยเฉลี่ย 1.00 ม. ขุดให้ลึกจาก
เดิม 3.3 ม. รวมลึกเฉลี่ย 4.3 
ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

10,411 ลบ.ม. 

1181 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหนองกุดสวน
แตง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 

1 ตำบลโนนทอง - 
ตำบลโนนสะอาด อำเภอ

แวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

495,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดกว้าง 72 ม. ยาว 89 ม. 
ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.5 ม. ขุดให้
ลึก จากเดิม 1.8 ม. รวมลึก 
เฉลี่ย 3.3 ม. ลาดเอียง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่น้อย

กว่า 10,496 ลบ.ม. 

1182 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหลักดา่น 
ช่วงบ้านหนองแดง หมู่ที่ 
2 ตำบลใหม่นาเพียง - 

ตำบลก้านเหลือง อำเภอ
แวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
600 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 
ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 3 ม. รวม
ลึก เฉลี่ย 4.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่
น้อยกว่า 14,850 ลบ.ม. 

1183 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหนอง
เอี่ยน บ้านถลุงเล็ก หมู่ที่ 

7 ตำบลใหม่นาเพียง 
อำเภอแวงใหญ่ - ตำบล
หัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
600 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 
ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 3 ม. รวม
ลึก เฉลี่ย 4.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่
น้อยกว่า 14,850 ลบ.ม. 

1184 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยแก ช่วง
บ้านห้วยแก หมู่ที่ 12 
ตำบลใหม่นาเพียง - 

ตำบลโนนสะอาด อำเภอ
แวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
600 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 
ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 3 ม. รวม
ลึก เฉลี่ย 4.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่
น้อยกว่า 14,850 ลบ.ม. 

 

 

 



หน้า 198 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1185 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยกุดรู ชว่ง
บ้านโสกไผ่ หมู่ที่ 6 
ตำบลใหม่นาเพียง - 
ตำบลคอนฉิม อำเภอ

แวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
600 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 
ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 3 ม. รวม
ลึก เฉลี่ย 4.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่
น้อยกว่า 14,850 ลบ.ม. 

1186 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยทราย 
(ตอนบน) ช่วงบ้านบะแค 
หมู่ที่ 5 ตำบลแวงใหญ่ 
ถึง ตำบลคอนฉิม อำเภอ
แงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 20 ม. ยาว 
750 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 
ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 1.50 ม. 
รวมลึก เฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่
น้อยกว่า 14,906 ลบ.ม. 

1187 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยโสกรัง 
ช่วงบ้านอีโล หมู่ที่ 5 
ตำบลแวงน้อย - เขต 

ตำบลก้านเหลือง อำเภอ
แวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,280 ลบ.ม. 

1188 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยทราย 
ช่วงบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 
12 ตำบลแวงน้อย - 
บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 7 

ตำบลละหานนา อำเภอ
แวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 572 ม. ลึก
เดมิโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,300 ลบ.ม. 

1189 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยนา 
(ตอนกลาง) ช่วงบ้าน
ดอนหัน หมู่ที่ 2 ตำบล
แวงน้อย - เขตบ้านโนน
งิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลทาง
ขวาง อำเภอแวงน้อย 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 572 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,300 ลบ.ม. 

1190 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยยางบง 
ช่วงบ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 
ตำบลแวงน้อย - เขต 
บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 

ตำบลท่านางแนว อำเภอ
แวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลกึ
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,280 ลบ.ม. 

 

 

 



หน้า 199 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1191 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยน้อย ชว่ง
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 
ตำบลทางขวาง - เขต 
ตำบลท่าวัด อำเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 572 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,300 ลบ.ม. 

1192 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยนา ช่วง
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 
ตำบลทางขวาง - เขต 
ตำบลแวงน้อย อำเภอ

แวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,293 ลบ.ม. 

1193 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยพระเจ้า 
ช่วงบ้านหนองโก หมู่ที่ 3 
ตำบลก้านเหลือง - เขต 

ตำบลใหม่นาเพียง 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 24 ม. ยาว 605 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 14,293 ลบ.ม. 

1194 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหินแตก 
ช่วงบ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 

6 ตำบลก้านเหลือง - 
เขตบ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 
8 ตำบลโนนทอง อำเภอ

แวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลกึ
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,289 ลบ.ม. 

1195 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยโปร่ง ช่วง
บ้านหนองแขม หมู่ที่ 3 
ตำบลแวงน้อย - เช
ตบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 

ตำบลท่านางแนว อำเภอ
แวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,289 ลบ.ม. 

1196 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหลุบโพง 
ช่วงบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 
ตำบลท่านางแนว - เขต
บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 
ตำบลโนนทอง อำเภอ

แวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,289 ลบ.ม. 

 

 

 



หน้า 200 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1197 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยยางบง 
(ตอนล่าง) ช่วงบ้านท่า
นางแนว หมู่ที่ 2 ตำบล
ท่านางแนว - เขตบ้าน
หนองดู่ หมู่ที่ 4 ตำบล
ละหานนา อำเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,280 ลบ.ม. 

1198 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหินลอด 
ช่วงบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 
5 ตำบลก้านเหลือง - 

เขตบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 
ตำบลแวงน้อย อำเภอ

แวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลกึ
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,289 ลบ.ม. 

1199 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหลักดา่น 
ช่วงบ้านโสกกระหนวน 
หมู่ที่ 4 ตำบลก้านเหลือง 
อำเภอแวงน้อย - เขต
บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 

ตำบลใหม่นาเพียง 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,289 ลบ.ม. 

1200 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหินลาด 
(ตอนบน) ช่วงบ้าน

หนองดู่พัฒนา หมู่ที่ 15 
ตำบลละหานนา - เขต
แม่น้ำชี อำเภอแวงน้อย 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,293 ลบ.ม. 

1201 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหินลาด
น้อย ช่วงบ้านทุ่งมน หมู่
ที่ 3 ตำบลละหานนา - 
เขตบ้านลาด หมู่ที่ 6 

ตำบลท่าวัด อำเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึก
เดมิโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,280 ลบ.ม. 

1202 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหลุ่งจาน 
(ตอนกลาง) ช่วงบ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ 3 

ตำบลท่าวัด อำเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น - 
เขตอำเภอ แก้งสนาม

นาง จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,280 ลบ.ม. 

 

 

 



หน้า 201 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1203 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยน้อย บ้าน
ป่ามะนาว หมู่ที่ 1 ตำบล
ป่ามะนาว - ตำบลบ้าน
ฝาง อำเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
885 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีก 2 ม. รวมลึก

เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,275 ลบ.ม. 

1204 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยนกเอี้ยง 
ช่วงบ้านนาข่า หมู่ที่ 7 
ตำบลนาข่า - เขตตดิต่อ 
ตำบลกุดเค้า อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 20 ม. ยาว 
530 ม. ลึกเดมิเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีก 2 ม. รวมลึก

เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,250 ลบ.ม. 

1205 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยคำแคน 
ช่วงบ้านคำแคนเหนือ 
หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน - 
ตำบลโพนเพ็ก อำเภอ

มัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอกี 2 ม. รวมลึก

เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,215 ลบ.ม. 

1206 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยคำปาก
ดาว ช่วงบ้านหนองขาม 
หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน - 

ตำบลนาข่า อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 
632 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอกี 2 ม. รวมลึก

เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,272 ลบ.ม. 

1207 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยบุหรี่ ช่วง
บ้านแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบล
โพนเพ็ก - ตำบลนาข่า 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีก 2 ม. รวมลึก

เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,215 ลบ.ม. 

1208 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยคำปาก
ดาว ช่วงบ้านกุด

ขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบล
คำแคน - ตำบลนาข่า 

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 20 ม. ยาว 
530 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีก 2 ม. รวมลึก

เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,250 ลบ.ม. 

 

 

 



หน้า 202 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1209 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยฮวก ชว้ง
บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 - 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 
ตำบลโพนเพ็ก - ตำบล
คำแคน อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
887 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีก 2 ม. รวมลึก

เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,305 ลบ.ม. 

1210 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยเสือตาย 
ช่วงบ้านกุดขอนแก่น หมู่
ที่ 9 - บ้านป่าดู่ หมู่ที ่8 
ตำบลคำแคน - ตำบลนา
งาม อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
887 ม. ลกึเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีก 2 ม. รวมลึก

เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,305 ลบ.ม. 

1211 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหนองแก่งกุดโดก 
(ด้านทิศตะวันออก) บ้าน
ดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบล

บ้านโต้น อำเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 

482,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 50 ม. ยาว 74 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ขุดลึก 3.00 ม. 

รวมลึก 3 ม. หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่ น้อยกว่า 10,290 ลบ.ม. 

1212 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหินลาด 
บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 

ตำบลขามป้อม - ตำบล
เปือยน้อย อำเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 660 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตร ดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,820 ลบ.ม. พร้อม 

1213 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยลำวังช ู
บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 
ตำบลขามป้อม อำเภอ

เปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น - ตำบลหนอง
แวง อำเภอกุดรัง จังหวัด

มหาสารคาม 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 28 ม. ยาว 625 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตร ดินขุดไม่

น้อยกว่า 13,870 ลบ.ม. 

1214 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยลำวังช ู
ช่วงบ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่

ที่ 2 ตำบลขามป้อม 
อำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น - ตำบลหนอง
แวง อำเภอกุดรัง จังหวัด

มหาสารคาม 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 830 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตร ดินขุดไม่

น้อยกว่า 13,800 ลบ.ม. 

 

 

 



หน้า 203 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1215 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยแคนน้อย 
บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 4 
ตำบลเปือยน้อย - ตำบล
ขามป้อม อำเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 19 ม. ยาว 805 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตร ดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,845 ลบ.ม. พร้อม 

1216 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยวังม่วง 
บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 

ตำบลสระแก้ว - ตำบล
วังม่วง อำเภอเปือยน้อย 

จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 29 ม. ยาว 565 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 ปริมาตร ดินขุดไม่
น้อยกว่า 13,765 ลบ.ม. พร้อม 

1217 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยวังปลา 
บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 9 
ตำบลบ้านเหล่า อำเภอ
บ้านฝาง - บ้านโนนบ่อ 
หมู่ที่ 12 ตำบลพระยืน 
อำเภอพระยืน จังหวัด

ขอนแก่น 

478,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 900 ม. ลกึ
เดิมโดยเฉลี่ย 1.30 ม. ขุดลึกลง
ไปอีกเฉลี่ย 1.70 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่ น้อยกว่า 13,081 ลบ.ม. 

1218 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยเหนือ 
บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบล
บ้านเหล่า อำเภอบ้าน
ฝาง - บ้านชาด หมู่ที่ 2 
ตำบลโนนฆ้อง อำเภอ

บ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 900 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.40 ม. ขุดลึกลง
ไปอีกเฉลี่ย 1.60 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่ น้อยกว่า 10,206 ลบ.ม. 

1219 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยกะลึก 
ตอนบน บ้านโคกกว้าง 
หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกว้าง 
ถึงบ้านแก่นเท่า หมู่ที่ 7 
ตำบลบ้านฝาง อำเภอ

บ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 850 ม. ลกึ
เดิมโดยเฉลี่ย 1.17 ม. ขุดลึกลง
ไปอีกเฉลี่ย 1.83 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่ น้อยกว่า 13,602 ลบ.ม. 

1220 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยม่วง บ้าน
โนนม่วง หมู่ที่ 9 ตำบล
โคกงาม - บ้านชาด หมู่ที่ 

2 ตำบลป่าหวายน่ัง 
อำเภอบ้านฝาง จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 1,580 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.40 ม. ขุดลึกลง
ไปอีกเฉลี่ย 1.60 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3 ม. หรือมีปริมาตรดิน
ขุด ไม่น้อยกว่า 13,651 ลบ.ม. 

 

 

 



หน้า 204 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1221 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยอีตัน บ้าน
ดงเย็น หมู่ที่ 7 ตำบล

โคกงาม อำเภอบ้านฝาง 
ถึง เขตอุทยานน้ำพอง 
ตำบลบ้านผือ อำเภอ
หนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 750 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกลงไป
อีกเฉลี่ย 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 
ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ 
น้อยกว่า 13,650 ลบ.ม. 

1222 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยกุดตะวง 
บ้านป่าหวายน่ัง หมู่ที่ 1 
ตำบลป่าหวายน่ัง - บ้าน
ค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน
โคกงาม อำเภอบ้านฝาง 

จังหวัดขอนแก่น 

255,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ช่วงที่ 1 กว้าง 12 ม. ยาว 150 
ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1 ม. ขุด

ลึกลง ไปอีกเฉลี่ย 2 ม. ช่วงที่ 2 
กว้าง 9 ม. ยาว 855 ม. ลึกเดิม
โดย เฉลี่ย 1 ม. ขุดลกึลง ไปอีก
เฉลี่ย 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 6,930 ลบ.ม.
1223 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยม่วง บ้าน
โนนม่วง หมู่ที่ 9 ตำบล
โคกงาม - บ้านป่าหวาย
นั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลป่า

หวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 15 ม. ยาว 750 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1 ม. ขุดลึกลงไป
อีกเฉลี่ย 2 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3 
ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ 
น้อยกว่า 13,650 ลบ.ม. 

1224 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยจ่ัน บ้าน
ฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน
ฝาง อำเภอบ้านฝาง - 
บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 7 
ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

411,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ช่วงที่ 1 กว้าง 10 ม. ยาว 440 
ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.30 ม. 
ขุดลึกลง ไปอีกเฉลี่ย 1.70 ม. 

รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 

2,930 ลบ.ม. 

1225 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหนอง
เอี่ยน บ้านปอแดง หมู่ที่ 
1 ตำบลปอแดง อำเภอ
ชนบท - บ้านเมืองทอง 
หมู่ที่ 7 ตำบลแวงใหญ่ 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ช่วงที่ 1 กว้าง 35 ม. ยาว 50 
ม. ลึกเดิม 1.80 ม. ขุดลึกอีก 
1.70 ม. รวมลึก 3.50 ม. หรือ 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

2,299 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ช่วงที่ 2 กว้าง 20 ม. ยาว 550 
ม. ลึกเดิม 1.80 ม. ขุดลึกอีก 
1.70 ม. รวมลึก 3.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 

11,266 ลบ.ม.
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1226 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยยาง บ้าน
หนองสะแบง หมู่ที่ 8 
ตำบลห้วยแก อำเภอ
ชนบท - บ้านดอนบาน
ไท หมู่ที่ 2 ตำบลแวง
ใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ช่วงที่ 1 กว้าง 20 เมตร ยาว 
505 เมตร ลึกเดิม 1.80 ม. ขุด
ลึกอีก 1.70 ม. รวมลึก 3.50 ม. 
หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 10,345 ลบ.ม. ลาดเอียง 
1:1.5 ช่วงที่ 2 กว้าง 15 เมตร 
ยาว 300 เมตร ลึกเดิม 1.80 ม. 
ขุดลึกอีก 1.70 ม. รวมลึก 3.50 

ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ 
น้อยกว่า 3,595 ลบ.ม.

1227 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยกำพี้ บ้าน
หนองแวงน้อย หมู่ที่ 4 
ตำบลปอแดง - บ้านทุ่ม
ห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลห้วย
แก อำเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 15 เมตร ยาว 925 เมตร 
ลึกเดิม 1.50 เมตร ขุดลุกอีก 2 

ม. รวมลึก 3.50 ม.หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

13,875 ลบ.ม. 

1228 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยเสียว 
บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 5 
ตำบลปอแดง อำเภอ
ชนบท - บ้านหลุบคา 
หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา 
อำเภอโนนศิลา จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ช่วงที่ 1 กว้าง 15 ม. ยาว 200 
ม.ลึกเดิม 2 ม.ขุดลึกอีก 1.50 
ม. รวมลึก 3.50 ม.หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

2,025 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 
ช่วงที่ 2 กว้าง 20 ม. ยาว 680 
ม. ลึกเดิม 1.50 ม. ขุดลึกอีก 2 

ม. รวมลึก 3.50 ม. หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 

11,985 ลบ.ม. ลบ.ม. ลาดเอียง 
1:1.5

1229 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยบาก บ้าน
คำสมบัติ หมู่ที่ 3 - บ้าน
ดงเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลคำ
ม่วง - เชื่อมเขตตำบล 
ดงเมืองแอม อำเภอเขา

สวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 12 เมตร ยาว 1,200 
เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,495 ลบ.

ม. 

1230 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยคำมะไฟ 
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 

ตำบลคำม่วง อำเภอ เขา
สวนกวาง - เชื่อมเขต

ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 12 เมตร ยาว 1,170 
เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตร
ดินขุดไม่ น้อยกว่า 14,500 ลบ.

ม. 
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1231 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยแล้ง
สาธารณประโยชน์ บ้าน

ป่าหวายน่ัง หมู่ที่ 4 
ตำบล เขาสวนกวาง - 

บ้านดงเมืองแอม อำเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัด

บอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 53 เมตร ยาว 95 เมตร 
ขุดลึกจากดิน เดิม 2 เมตร หรือ
มี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 

10,070 ลบ.ม. 

1232 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหนองอ้อ บ้านท่า
แร่ หมู่ที่ 10 ตำบลดอน

หัน - ตำบลท่าพระ 
อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดกว้าง 36 ม. ยาว 215 ม. 
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. รวมลึก 
3.50 เมตร ลาดเอียง 1:2 โดย 
นำดินขุดขนย้ายพร้อม เกลี่ย
ตกแต่งที่สารณะ ประโยชน์ 
จำนวน 8,814 ลบ.ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 

10,744 ลบ.ม.
1233 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหนองประปา 
บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 
ตำบลท่าพระ - ตำบล
ดอนหัน อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 50 เมตร ยาว 75 เมตร 
ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร รวมลึก 3 
เมตร ลาดเอียง 1 :2 และขุด 
บ่อดักทราย กว้าง 28 เมตร 

ยาว 47 เมตร ลึก 2 เมตร ลาด
เอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุด 

ไม่น้อยกว่า 8,625 ลบ.ม.
1234 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหนองสาธารณะ
โคกหมากหม้อ บ้านกุด
ธาตุน้อย หมู่ที่ 12 ตำบล
กุดธาตุ อำเภอหนองนา
คำ จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 55 ม. ยาว 70 ม. ขุดลึก
ลงไปอีกเฉลี่ย 3 ม. หรือมี
ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 

10,479 ลบ.ม. 

1235 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหนองสาธารณะ
หนองจอก บ้านสะอาด 
หมู่ที่ 5 ตำบลกุดธาต ุ
อำเภอหนองนาคำ 
จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ด้านA ยาว 43 ม. ด้านB ยาว 
90 ม. ด้านC ยาว 61 ม.ด้านD 
ยาว 100 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.20 
ม. ขุดลึกลงไปอีกเฉลีย่ 2.80 ม. 

รวมลึกเฉลี่ย 4 ม. หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 

10,918 ลบ.ม.
1236 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยช้างตาย 
บ้านหนองหญ้าปล้อง 

หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - 
เขตตำบลขนวน อำเภอ
หนองนาคำ จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 11 ม. ยาว 1,300 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 1.40 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 
1.60 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.00 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,858 ลบ.ม. 
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1237 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกขยายหนอง
สาธารณะหน้าฝาย บ้าน

หนองหอย หมู่ที่ 7 
ตำบลบ้านโคก อำเภอ
หนองนาคำ จังหวัด

ขอนแก่น 

220,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 10 ม. ยาว 74 ม. ขุดลึก
ลงไปอีกเฉลี่ย 6 ม. ม. หรือมี
ปรมิาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 

5,196 ลบ.ม. 

1238 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยเสียว 
บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 
ตำบลโนนศิลา อำเภอ
โนนศิลา ถึง ตำบลบ้าน
แท่น อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

493,900.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 450 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 1.60 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 
2.10 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.70 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,700 ลบ.ม. 

1239 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหนองสาธารณะ
หนองกิบแกบ บ้านโคก
สำราญ หมู่ที่ 1 ตำบล
โคกสำราญ อำเภอบ้าน
แฮด - อำเภอบ้านไผ ่
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 38 ม. ยาว 235 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 1.50 ม. รวมลึก 3.50 

ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 

12,632 ลบ.ม. โดยนำดินขุดไป
ทำคันดิน ทั้ง 2 ข้าง ปริมาตร
ไม่ น้อยกว่า 7,371 ลบ.ม.

1240 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหนองสาธารณะ
หนองคันนา บ้านโคก

สำราญ หมู่ที่ 14 อำเภอ
บ้านแฮด - อำเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 321 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 1 ม. รวมลึก 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อย กว่า 11,867.50 
ลบ.ม. โดยนำดินขุดไปทำคัน

ดิน 1 ข้าง ปริมาตรไม่น้อย กว่า 
4,333.50 ลบ.ม.

1241 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหนองสาธารณะ 
หนองดินเหนียว บ้าน

เล็บเงือก หมู่ที่ 4 ตำบล
โคกสำราญ อำเภอบ้าน
แฮด - อำเภอบ้านไผ ่
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 321 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 1 ม. รวมลึก 3.50 ม. 
ลาดเอียง 1:2 หรือมี ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อย กว่า 11,867.5 
ลบ.ม. โดยนำดินขุดไปทำคัน

ดิน 1 ข้าง ปริมาตรไม่น้อย กว่า 
4,333.50 ลบ.ม.

1242 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดสระน้ำส่งเสริมอาชีพ
แบบเศรษฐกิจ พอเพียง
ในเขตเทศบาลตำบลโนน

ศิลา 

480,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลึก 3 ม. ปริมาตรเก็บกัก
น้ำไม่น้อย กว่า 1,000 ลบ.ม. 

จำนวน 19 บ่อ 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1243 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยโปร่ง ช่วง
บ้านห้างข้าว หมู่ที่ 7 

ตำบลบ้านหัน - ทต.โนน
ศิลา อำเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น 

497,500.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 600 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 1.90 ม. ขุดลึกเฉลี่ย 
1.60 ม. รวมลึกเฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,800 ลบ.ม. 

1244 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหน้าฝาย
ชลประทาน บ้านหนอง
ไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน 
ถึง เทศบาลตำบลโนน
ศิลา อำเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น 

499,100.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 11-50 ม. ยาว 300 ม. 
ขุดลึกลงไปอีก เฉลี่ย 2 ม. หรือ
มีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า 

12,129 ลบ.ม. 

1245 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่
นา อำเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

จำนวน 20 บ่อ หรือ มีปริมาตร
เก็บกักไม่น้อย กว่า 1,000 ลบ.

ม. 

1246 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหนองบัว บ้าน
โพธ์ิศรี หมู่ที่ 3 ตำบล
บ้านโนน อำเภอซำสูง 

จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 64 ม. ยาว 88 ม. ลาด
เอียง 1:1 ปริมาตร ดนิขุดไม่
น้อยกว่า 10,672 ลบ.ม. 

1247 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหนองแวง บ้าน
กุดทิง หมู่ที่ 4 ตำบล
บ้านโนน อำเภอซำสูง 

จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 58 ม. ยาว 100 ม. ลาด
เอียง 1:1 ปริมาตร ดนิขุดไม่
น้อยกว่า 10,984 ลบ.ม. 

1248 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยเตย บ้าน
ห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตำบล
ห้วยเตย อำเภอซำสูง 

จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 12 ม. ยาว 760 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 1.25 ลาด เอียง 1:1 
ขุดลึกลงไปอีก เฉลี่ย 1.75 ม. 
หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 10,307.50 ลบ.ม. 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1249 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหนองบุ้งบ้าน 
บ้านนาตับเต่า หมู่ที่ 4 
ตำบลซับสมบูรณ์ และ 
ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ช่วงที่ 1 กว้าง 40 ม. ยาว 43 
ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 40 ม. ยาว 
33 ม. ลาดเอียง 1:1.5 ลึกเดิม 
1 ม. ขุดลึก 2 ม. รวมลึก 3 ม. 

1250 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหนองเบ็น 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 
ตำบลนาแพง และตำบล
บ้านโคก อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
604 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 
ม. ขุดลกึเพิ่ม โดยเฉลีย่ 3 ม.

รวมลึก โดยเฉลี่ย 4.50 ม. ลาด
เอียง 1:1.5 หรือมี ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 14,949 ลบ.ม. 

1251 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยกุดเวียน - 
ลำน้ำชี บ้านโนนทัน หมู่

ที่ 2 ตำบลโพธ์ิไชย 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 30 ม. ยาว 
322 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1 ม. 
ขุดลึกเพิ่ม โดยเฉลี่ย 2 ม.รวม
ลึก โดยเฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 14,973 ลบ.ม. 

1252 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยวังชาตรี 
บ้านมูลนาค หมู่ที่ 7 

ตำบลโพธ์ิไชย - ตำบล
บ้านโคก อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 30 ม. ยาว 
322 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1 ม. 
ขุดลึกเพิ่ม โดยเฉลี่ย 2 ม.รวม
ลึก โดยเฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 14,973 ลบ.ม. 

1253 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหนองฆ่าแข้ บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ 6 
ตำบลนาแพง และ 

ตำบลบ้านโคก อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 12 ม. ยาว 
1,140 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1 
ม. ขุดลึกเพิ่ม โดยเฉลีย่ 2.50 
ม.รวมลึก โดยเฉลี่ย 3.50 ม. 

ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,962 ลบ.ม.
1254 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหนองแก บ้านมูล
นาค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธ์ิ
ไชย และ ตำบลบ้านโคก 

อำเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 30 ม. ยาว 
322 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1 ม. 
ขุดลึกเพิ่ม โดยเฉลี่ย 2 ม.รวม
ลึก โดยเฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 14,973 ลบ.ม. 
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1255 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยแฝก บ้าน
นาตับเต่า หมู่ที่ 4 ตำบล
ซับสมบูรณ์ และ ตำบล
โพธ์ิไชย อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 30 ม. ยาว 
322 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1 ม. 
ขุดลึกเพิ่ม โดยเฉลี่ย 2 ม. รวม
ลึก โดยเฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 14,973 ลบ.ม. 

1256 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหนองไฟไหม้เสื้อ 
บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 
ตำบลโพธ์ิไชย และ 

ตำบลบ้านโคก อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดกว้าง 60 ม. ยาว 68 ม. 
ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1 ม. ขุดลึก
เพิ่ม โดยเฉลี่ย 2.50 ม. รวมลึก 
3.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 

10,608 ลบ.ม. 

1257 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยบ่า บ้าน
โคก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน
โคก และตำบลโพธ์ิไชย 

อำเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 22 ม. ยาว 
490 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1 ม. 
ขุดลกึเพิ่ม โดยเฉลี่ย 2 ม.รวม
ลึก โดยเฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 14,945 ลบ.ม. 

1258 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยแห่ บ้าน
หินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลซับ
สมบูรณ์ และตำบลโพธ์ิ
ไชย อำเภอโคกโพธ์ิไชย 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 22 ม. ยาว 
490 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1 ม. 
ขุดลึกเพิ่ม โดยเฉลี่ย 2 ม.รวม
ลึก โดยเฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 14,945 ลบ.ม. 

1259 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยบุหรี่ บ้าน
แก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบล
นาแพง และ ตำบลบ้าน
โคก อำเภอโคกโพธ์ิไชย 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 22 ม. ยาว 
490 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1 ม. 
ขุดลึกเพิ่ม โดยเฉลี่ย 2 ม.รวม
ลึก โดยเฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 14,945 ลบ.ม. 

1260 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยห้วยคำ
ปากดาว บ้านกุด

ขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบล
คำแคน - ตำบลโพนเพ็ก 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,245 ลบ.ม. 
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1261 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยเตย บ้าน
หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 
ตำบลโพนเพ็ก - ตำบล
สวนหม่อน อำเภอมัญจา

คีรี จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,215 ลบ.ม. 

1262 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยยาง บ้าน
หนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 

ตำบลวังแสง อำเภอ
ชนบท - ตำบล โนน

สะอาด อำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,215 ลบ.ม. 

1263 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหินปูน 
บ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 
ตำบลโนนพะยอม - 

ตำบลกุดเพียขอม อำเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 
632 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอกี 2.00 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,272 ลบ.ม. 

1264 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยแก่นแทว 
บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 

ตำบลโนนพะยอม - 
ตำบลกุดเพียขอม อำเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลกึลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,245 ลบ.ม. 

1265 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยแก้งคร้อ 
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 

ตำบลนาแพง อำเภอโคก
โพธ์ิไชย - ตำบลนาข่า 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
885 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,275 ลบ.ม. 

1266 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยโพง บ้าน
แก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบล
นาแพง - ตำบลโพธ์ิไชย 

อำเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,215 ลบ.ม. 
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1267 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยอีสาน
เขียว ช่วงบ้านห้วยค้อ 
หมู่ที่ 3 ตำบลโนน

พะยอม - ตำบลชนบท 
อำเภอชนบท จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,215 ลบ.ม. 

1268 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที่ 14 
ตำบลนางาม อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น - เขตตดิต่อ 
ตำบลหนองสังข์ อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภมิู 

497,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,215 ลบ.ม. 

1269 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหว้า บ้าน
ห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบล
คำแคน - ตำบลโพนเพ็ก 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,215 ลบ.ม. 

1270 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยซับม่วง 
บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 14 
ตำบลคำแคน - ตำบลนา
งาม อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
885 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอกี 2.00 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,275 ลบ.ม. 

1271 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยแล้ง บ้าน
คำคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบล
คำแคน - ตำบลนางาม 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอกี 2.00 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,215 ลบ.ม. 

1272 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยกุดรู ชว่ง
บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 5 
ตำบลใหม่นาเพียง - 

ตำบลโนนสะอาด อำเภอ
แวงใหญ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

497,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
881 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลกึลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,215 ลบ.ม. 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1273 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยเกิ้ง ช่วง
บ้านเกิ้ง หมู่ที่ 4 ตำบล
บ้านไผ่ - ตำบลในเมือง 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,245 ลบ.ม. 

1274 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยดอนเสอื
โคก บ้านโพธ์ิไชย หมู่ที่ 
4 ตำบลโพธ์ิไชย - ตำบล
บ้านโคก อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
885 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย

กว่า 13,275 ลบ.ม. 

1275 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยแอก ชว่ง
บ้านหลักด่าน หมู่ที่ 9 

ตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอพล - เขตบ้านกุด
หอยกาบ หมู่ที่ 6 ตำบล
หันโจด อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 25 ม. ยาว 386 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2.00 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 14,282 ลบ.ม. 

1276 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยม่วง ช่วง
บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 7 

ตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น - เขต อำเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 33 ม. ยาว 280 ม. ลึก
เดมิโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2.00 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 14,280 ลบ.ม. 

1277 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยอีสาน
เขียว ช่วงบ้านห้วยม่วง 
หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง
โสกพระ อำเภอพล - 

เขตบ้านกุดหอยกาบ หมู่
ที่ 6 ตำบลหันโจด 

อำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,293 ลบ.ม. 

1278 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหนองไห 
ช่วงบ้านโนนกอก หมู่ที่ 
2 ตำบลหนองแวงโสก
พระ อำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น - เขตอำเภอ

ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,293 ลบ.ม. 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1279 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยลึก ช่วง
บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 

ตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น - เขต ตำบล
โนนเพ็ด อำเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,293 ลบ.ม. 

1280 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยแอกใต้ 
ช่วงบ้านหนองแปน หมู่ที่ 
4 ตำบลหนองแวงโสก
พระ อำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น - เขต บ้าน
หนองบัวนาค อำเภอ
ประทาย จังหวัด
นครราชสีมา 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 572 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2.00 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 14,300 ลบ.ม. 

1281 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยเซ ช่วง
บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 
ตำบลโนนธาตุ - เขต 
ตำบลหันโจด อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 22 ม. ยาว 693 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2.00 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย

กว่า 14,293 ลบ.ม. 

1282 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยเสือเฒ่า 
ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 
ตำบลหนองเม็ก - เขต
ตำบล หันโจด อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,293 ลบ.ม. 

1283 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหิน ช่วง
บ้านหนองอรุณ หมู่ที่ 3 
ตำบลลอมคอม - เขต 
เทศบาลเมืองเมืองพล 
อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,293 ลบ.ม. 

1284 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยอีสาน
เขียว ช่วงบ้านโนนตะโก 
หมู่ที่ 4 ตำบลหนอง
มะเขือ - เขตบ้านโนน
พริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคก
สง่า อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลกึ
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,293 ลบ.ม. 

 

 

 



หน้า 215 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1285 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหนองแซง 
(ตอนกลาง) ช่วงบ้านเพ็ก
น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโสก
นกเต็น - บ้านทับบา หมู่

ที่ 3 ตำบลเมืองพล 
อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,293 ลบ.ม. 

1286 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยคลองไผ่ 
ช่วงบ้านหนองไผ่ล้อม 
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่
ล้อม - ตำบลดอนดู่ 
อำเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 25 ม. ยาว 
642 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2.10 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.40 ม.รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,920 ลบ.ม. 

1287 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยโสกธาตุ 
ช่วงบ้านหนองกุงศรี หมู่
ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ลอ้ม 
อำเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น - ตำบล
ดอนกอก อำเภอนาโพธ์ิ 

จังหวัดบุรีรัมย์ 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
935 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 1.85 ม.
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.65 ม.รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,887 ลบ.ม. 

1288 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหนองกุง
สว่าง ช่วงบ้านหนองกุง
สว่าง หมู่ที่ 3 ตำบล

หนองไผ่ล้อม - บ้านกดุ
หว้า หมู่ที่ 9 ตำบล

ดอนดู่ อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 16 ม. ยาว 
670 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 2.13 ม.
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 2.37 ม.รวมลึกเฉลี่ย 

4.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,878 ลบ.ม. 

1289 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยตะกั่ว 
ช่วงบ้านหนองไผ่ล้อม 
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่
ล้อม - ตำบลตะกั่วป่า 
อำเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 
815 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 2.03 ม.
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.47 ม.รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,939 ลบ.ม. 

1290 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยโคกเติ้น 
ช่วงบ้านหนองไผ่ล้อม 
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่
ล้อม - ตำบลดอนดู่ 
อำเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
647 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 1.25 ม.
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 2.25 ม.รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,921 ลบ.ม. 

 

 

 



หน้า 216 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1291 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหนองไผ่
ล้อม - หนองบัวแดง ช่วง
บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 
1 ตำบลหนองไผ่ล้อม - 
เทศบาลตำบลหนองสอง
ห้อง อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 25 ม. ยาว 
537 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 2.92 ม.
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.58 ม.รวมลึกเฉลี่ย 

4.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,915 ลบ.ม. 

1292 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยอีสาน
เขียว ช่วงบ้านหนองไผ่
ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบล
หนองไผ่ล้อม - ตำบล

ดอนดู่ อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 
763 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 2.03 ม.
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.47 ม.รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. ปริมาตรดินขุดขนทิ้ง 
8,392 ลบ.ม.ปริมาตรดิน ขุด

พร้อมเกลี่ยตกแต่ง คนัคู 5,594 
ลบ.ม. รวมปริมาตรดินขุดไม่
น้อย กว่า 13,986 ลบ.ม.

1293 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยเลาใหญ่ 
ช่วงบ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 3 
ตำบลสระแก้ว อำเภอ
เปือยน้อย - บ้านโนน
ท่อน หมู่ที่ 3 ตำบล

ดอนดู่ อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
905 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 1.80 ม.
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.70 ม.รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,923 ลบ.ม. 

1294 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยเลาน้อย 
ช่วงบ้านหนองบัวน้อย 
หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว 

อำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น - ตำบลปอ
พาน อำเภอนาเชือก 
จังหวัดมหาสารคาม 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
972 ม.ลกึเดิมเฉลี่ย 1.90 ม.
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.60 ม.รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,929 ลบ.ม. 

1295 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยยางบง 
ช่วงบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 
ตำบลวังม่วง อำเภอ

เปือยน้อย - ตำบลดอนดู่ 
อำเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
863 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 1.73 ม.
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.77 ม.รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,923 ลบ.ม. 

1296 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยโสกรัง 
ช่วงบ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 
ตำบลวังม่วง อำเภอ

เปือยน้อย - ตำบลดอนดู่ 
อำเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 16 ม. ยาว 
850 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 1.85 ม.
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.65 ม.รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,936 ลบ.ม. 

 

 



หน้า 217 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1297 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยวังตับ
ควาย ช่วงบ้านวังหิน หมู่
ที่ 7 ตำบลสระแก้ว - 
ตำบลวังม่วง อำเภอ
เปือยน้อย จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 16 ม. ยาว 
900 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 1.93 ม.
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.57 ม.รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,935 ลบ.ม. 

1298 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยอีหลอด 
ช่วงบ้านโนนเหลื่อม หมู่
ที่ 6 ตำบลหนองเม็ก - 
ตำบลหันโจด อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 
872 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 2.12 ม.
ลาดเอยีง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.38 ม.รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,897 ลบ.ม. 

1299 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหนอง
พอก (ตอนลา่ง) ช่วงบ้าน
วังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวัง
หิน อำเภอหนองสอง

ห้อง - ตำบลโสกนกเต็น 
อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 
973 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 2.65 ม.

ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 2.35 ม.รวมลึกเฉลี่ย 

5.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,919 ลบ.ม. 

1300 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยเสือเฒ่า 
ช่วงบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 
6 ตำบลวังหิน - ตำบล
สำโรง อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 25 ม. ยาว 
525 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 2.85 ม.

ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 2.15 ม.รวมลึกเฉลี่ย 

5.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,927 ลบ.ม. 

1301 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยลำดวน 
(ตอนบน) ช่วงบ้านดอน
ดั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนดั่ง 
- ตำบลหนองสองห้อง 
อำเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 
762 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 1.94 ม.
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.56 ม.รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,930 ลบ.ม. 

1302 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหนองวัด
ป่า ช่วงบ้านหนองวัดป่า 
หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดั่ง - 
ตำบลหนองสองห้อง 
อำเภอหนองสองห้อง 

จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 16 ม. ยาว 
862 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 1.87 ม.
ลาดเอยีง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.63 ม.รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,935 ลบ.ม. 

 

 

 



หน้า 218 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1303 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยน้อย ชว่ง
บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 13 
ตำบลบ้านลาน อำเภอ
บ้านไผ่ - ตำบลขามป้อม 
อำเภอเปือยน้อย จังหวัด

ขอนแก่น 

429,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 10 ม. ยาว
1,020 ม.ลึกเดิมเฉลี่ย 1.15 ม. 
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 2.15 ม. รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 12,823 ลบ.ม. 

1304 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหญ้าคา 
ช่วงบ้านกุดเชือก หมู่ที่ 
11 ตำบลบ้านลาน - 

ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 25 ม. ยาว 
525 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2.85 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.65 ม. รวมลึกเฉลี่ย 

5.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,927 ลบ.ม. 

1305 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยสระไข่ผำ 
ช่วงบ้านหนองค่าย หมู่ที่ 
5 ตำบลดอนดั่ง - ตำบล
หนองสองห้อง อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดกว้าง 70 ม. ยาว 122 ม. 
ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 ม. ลาดเอยีง 
1:1.5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.00 

ม.รวมลึกเฉลี่ย 4.00 ม. 
ปริมาตรดินขุดขนทิ้ง 8,283 
ลบ.ม. ปริมาตร ดินขุดพร้อม
เกลี่ยตกแต่ง คันคู 5,521 ลบ.
ม. รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อย 

กว่า 13,804 ลบ.ม. 
1306 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกสระน้ำวังโพน 
ช่วงบ้านหลักด่าน หมู่ที่ 
6 ตำบลวังหิน - ตำบล
สำโรง อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดกว้าง 71 ม. ยาว 121 ม. 
ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 ม. ลาดเอยีง 
1:1.5 ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย 2.00 

ม. รวมลึกเฉลี่ย 4.00 ม. 
ปริมาตรดินขุด ขนทิ้ง 9,735 
ลบ.ม. ปริมาตรดินขุดพร้อม 

เกลี่ยตกแต่งคันค ู4,171 ลบ.ม. 
รวมปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 

13,906 ลบ.ม.
1307 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยทราย 
ช่วงบ้านลาน หมู่ที่ 4 

ตำบลบ้านลาน - ตำบล
แคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ 

จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 25 ม. ยาว 
556 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2.95 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 2.05 ม. รวมลึกเฉลี่ย 

5.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,902 ลบ.ม. 

1308 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยภูเหล็ก 
ช่วงบ้านผักหวาน หมู่ที่ 

2 ตำบลบ้านลาน - 
ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 16 ม. ยาว 
892 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.92 ม. 
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.58 ม. รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,911 ลบ.ม. 

 



หน้า 219 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1309 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหนองโน 
ช่วงบ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 
1,12 ตำบลบ้านลาน - 
ตำบลแคนเหนือ อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 
895 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2.15 ม. 
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.35 ม. รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,921 ลบ.ม. 

1310 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยวังไฮ ช่วง
บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 

1,12 ตำบลบ้านลาน - 
ตำบลป่าปอ อำเภอบ้าน

ไผ่ จังหวีดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 
715 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.85 ม. 
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.65 ม. รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,923 ลบ.ม. 

1311 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยวังยาว 
ช่วงบ้านดอนนาแพง หมู่
ที่ 3 ตำบลบ้านลาน - 

ตำบลป่าปอ อำเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 16 ม. ยาว 
862 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.87 ม. 
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.63 ม. รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,935 ลบ.ม. 

1312 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยวังขอน
แดง ช่วงบ้านลาน หมู่ที่ 

5 ตำบลบ้านลาน - 
ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมี แหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อ การอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 18 ม. ยาว 
846 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2.08 ม. 
ลาดเอยีง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.42 ม. รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,920 ลบ.ม. 

1313 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยลี่ 
(ตอนบน) ช่วงบ้าน

หันโจด หมู่ที่ 3 ตำบล
หันโจด - ตำบลหนอง
เม็ก อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 12 ม. ยาว 
667 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 0.65 ม. 
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 2.85 ม. รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,922 ลบ.ม. 
โดยนำดินที่ขุดไปทำคนัคู ทั้ง

สองข้าง พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้
เรียบร้อย 

1314 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยเสือเฒ่า 
ช่วงบ้านเหล่าชาด หมู่ที่ 

10 ตำบลหันโจด - 
ตำบลโนนธาตุ อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 30 ม. ยาว 
583 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 4.25 ม. 
ลาดเอียง 1:1.5 ขุดลกึลงไปอกี
เฉลี่ย 1.75 ม. รวมลึกเฉลี่ย 

6.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,921 ลบ.ม. 

 

 



หน้า 220 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1315 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยเสือเฒ่า 
ช่วงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 
13 ตำบลหนองเม็ก - 
ตำบลหันโจด อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 22 ม. ยาว 
612 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2.02 ม. 
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอกี
เฉลี่ย 1.48 ม. รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,926 ลบ.ม. 

1316 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยวังม่วง 
ช่วงบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 

6 ตำบลดอนดั่ง - 
เทศบาลตำบล หนอง
สองห้อง อำเภอหนอง

สองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 16 ม. ยาว 
850 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.85 ม. 
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 1.65 ม. รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,936 ลบ.ม. 

1317 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยวังน้ำกิน 
ช่วงบ้านหนองเสี้ยว หมู่
ที่ 7 ตำบลวังหิน - ตำบล
สำโรง อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 12 ม. ยาว 
900 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.22 ม. 
ลาดเอียง 1:1 ขุดลกึลงไปอีก
เฉลี่ย 2.28 ม. รวมลึกเฉลี่ย 

3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,938 ลบ.ม. 

1318 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยบ่อ ช่วง
บ้าน หนองแวงแอก หมู่
ที่ 4 ตำบลโนนข่า - บ้าน
หันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบล

หนองแวง โสกพระ 
อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 977 ม. ลึก
เดิม 2 ม. ขุดให้ลึกจาก เดิม 

1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวม
ลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่ น้อยกว่า 14,288 ลบ.ม. 

1319 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยโจดใหญ่ 
ช่วงบ้าน โนนเมือง หมู่ที่ 
8 ตำบลโนนข่า - บ้าน
โนนเพ็ก หมู่ที่ 8 ตำบล
หนองแวง โสกพระ 
อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึก
เดิม 2 ม. ขุดให้ลึกจาก เดิม 

1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวม
ลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่ น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. 

1320 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยวังแสง 
(ตอนล่าง) ช่วงบ้านป่า
พร้าว หมู่ที่ 6 ตำบล 
หนองมะเขือ - บ้าน

หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 
12 ตำบลหนองแวงโสก
พระ อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 977 ม. ลึก
เดิม 2 ม. ขุดให้ลึกจาก เดิม 

1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวม
ลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่ น้อยกว่า 14,288 ลบ.ม. 

 

 

 



หน้า 221 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1321 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกคลองอีสานเขียว 
ช่วงบ้านเก่างิ้ว หมู่ที่ 1 
ตำบลเก่างิ้ว - เขตตำบล

เพ็กใหญ่ อำเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึก
เดิม 2 ม. ขุดให้ลึกจาก เดิม 

1.50 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวม
ลึก 3.50 ม. หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่ น้อยกว่า 14,293 ลบ.ม. 

1322 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยไส้ไก ่ช่วง
บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 
ตำบลหนองมะเขือ - 

บ้าน หนองสำโรง หมุ่ที่ 
10 ตำบลลอมคอม 
อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึก
เดิม 1.50 ม. ขุดให้ลกึ จากเดิม 
2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 
3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. 

1323 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหญ้าไทร 
ช่วงบ้าน หนองแวงใน 
หมู่ที่ 9 ตำบล หนอง
มะเขือ - บ้านศรี

กระดานพล หมู่ที่ 1 
ตำบลลอมคอม อำเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึก
เดิม 1.50 ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 
2 ม. ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 
3.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่ น้อยกว่า 14,280 ลบ.ม. 

1324 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยกุดลาด 
(ตอนบน) ช่วงบ้านลาด 
หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวัด - 
เขตบ้านโนนทองหลาง 
หมู่ที่ 6 ตำบลละหานนา 
อำเภอแวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,280 ลบ.ม. 

1325 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยทราย 
ช่วงบ้านหนองแวงห้วย
ทราย หมู่ที่ 2 ตำบล

ละหานนา - บ้านหนอง
ม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทาง
ขวาง อำเภอแวงน้อย 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,293 ลบ.ม. 

1326 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยทราย 
ช่วงบ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 
ตำบลละหานนา - บ้าน
ลาด หมู่ที่ 6 ตำบลทา่วัด 
อำเภอแวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด
ไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสอง

ข้าง
 

 

 



หน้า 222 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1327 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยโสกหาด 
ช่วงบ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 

6 ตำบลก้านเหลือง 
อำเภอแวงน้อย - เขต
ตำบลใหม่นาเพียง 

อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลกึ
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,289 ลบ.ม. 

1328 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยโสกข้ีนาค 
ช่วงบ้านหนองสองห้อง 
หมู่ที่ 7 ตำบลก้านเหลือง 
- เขตบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 
ตำบลท่านางแนว อำเภอ

แวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,289 ลบ.ม. 

1329 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยตะกั่ว 
ช่วงบ้านก้านเหลือง
หนองแวง หมู่ที่ 12 

ตำบลก้านเหลือง อำเภอ
แวงน้อย - เขตตำบลใหม่
นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ 

จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,280 ลบ.ม. 

1330 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยสระแก
ราษฎ์ ช่วงบ้านตลาด หมู่
ที่ 8 ตำบลก้านเหลือง - 
บ้านกุดรู หมู่ที่ 4 ตำบล
แวงน้อย อำเภอแวงน้อย 

จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 866 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,298 ลบ.ม. 

1331 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยนา ช่วง
บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 
ตำบลแวงน้อย - เขต 
ตำบลทางขวาง อำเภอ

แวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 22 ม. ยาว 693 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2.00 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 
1:1.5 รวมลึก เฉลี่ย 3.50 ม. 
หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 14,293 ลบ.ม. โดยนำดิน 

1332 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยนา ช่วง
บ้านกุดลาด (ตอนล่าง) 
ช่วงบ้านลาด หมู่ที่ 6 
ตำบลท่าวัด - เขตบ้าน
โนนทองหลาง หมู่ที่ 6 
ตำบลละหานนา อำเภอ

แวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

400,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 544 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

11,424 ลบ.ม. 

 

 

 



หน้า 223 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1333 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหลุ่งจาน 
(ตอนล่าง) ช่วงบ้านรวง 
หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวัด - 
เขตตำบลละหานนา 

อำเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

400,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 648 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

11,421 ลบ.ม. 

1334 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยส้มปล่อย 
ช่วงบ้านหนองโกน้อย 
หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวัด - 

เขตบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 
2 ตำบลทางขวาง อำเภอ

แวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

400,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 16 ม. ยาว 693 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

11,434 ลบ.ม. 

1335 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยโนนจาน 
ช่วงบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 1 
ตำบลท่าวัด อำเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น - 

เขตตำบลโนนจาน 
อำเภอบัวลาย จังหวัด

นครราชสีมา 

400,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 544 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

11,424 ลบ.ม. 

1336 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหนองแวง
ไร่ ช่วงบ้านหนองแวงไร่ 
หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม - 
ทางหลวงชนบทหมาย 
เลข 2284 อำเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
883 ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 ม. 
ขุดลึกลงไปอีก 2.00 ม. รวมลกึ
เฉลี่ย 3.50 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อย
กว่า 13,245 ลบ.ม. โดยนำดิน

ที่ขุดไปทำคัน ดินสองข้าง 
พร้อมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย

1337 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลําห้วยเดื่อ ชว่ง
บ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 
ตําบลหนองแปน อําเภอ 
มัญจาคีรี - เขตติดต่อ

ตําบลโคกสําราญ อําเภอ
บ้านแฮด จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 15 เมตร ยาว 885 เมตร 
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก
ลงไป อีก 2.00 เมตร รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่ 
น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. โดย

นําดินที่ขุดไป ทําคันดินสองข้าง 
พร้อม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย 

1338 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วย บ้าน
หนองวัดป่า หมู่ที่ 4 
ตำบลดอนดั่ง - บ้าน
หนองบัวแดง หมู่ที่ 5 

ตำบลหนองเม็ก อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 

499,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 12 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก
เดิมเฉลี่ย 1.20 ม. ขุดลึกลงไป
อีกเฉลี่ย 1.80 ม. รวมลึกเฉลี่ย 
3 ม. หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่
น้อยกว่า 13,842 ลบ.ม. โดย
นำดินที่ขุดไป ทำคันดินทั้งสอง

ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้ 
เรียบร้อย

 



หน้า 224 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1339 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยแก บ้าน
โนนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบล
คอนฉิม - ตำบลโนน

สะอาด อำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 25 ม. ยาว 
540 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 
ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 1.50 ม. 
รวมลึก เฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่
น้อยกว่า 14,782 ลบ.ม. 

1340 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหลักดา่น 
(ตอนล่าง) ช่วงบ้าน

หนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบล
ใหม่นาเพียง อำเภอแวง

ใหญ่ - ตำบลหัวทุ่ง 
อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น 

496,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 ม. ยาว 
600 ม. ลึกเดิมโดย เฉลี่ย 1.50 
ม. ขุดให้ลึก จากเดิม 3 ม. รวม
ลึก เฉลี่ย 4.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่
น้อยกว่า 14,850 ลบ.ม. 

1341 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกหนองน้ำ (ป่าช้า
สาธารณประโยชน์)บ้าน

แวงน้อย หมู่ที่ 1 
เทศบาลตำบลแวงน้อย - 
ตำบลแวงน้อย อำเภอ

แวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

1,604,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

พื้นที่ 1 ด้าน A กว้าง 136 ม. 
ด้าน B กว้าง 136 ม. ด้าน C 

กว้าง 127 ม. ด้าน D กว้าง 46 
ม. รวมลึกเฉลี่ย 5 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

21,126 ลบ.ม. พื้นที่ 2 ด้าน A 
กว้าง 92 ม. ด้าน B กว้าง 49 
ม. ด้าน C กว้าง 78 ม. ด้าน D 
กว้าง 75 ม. รวมลึกเฉลี่ย 6 ม. 
หรือมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 12,134 ลบ.ม. โดยนำดิน
ที่ขุดไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้ง

สองข้าง
1342 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยกระจาย 
ช่วงบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 
5 ตำบลวังหิน - บ้าน
สำโรงเหนือ หมู่ที่ 6 
ตำบลสำโรง อำเภอ

หนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 30 ม. ยาว 605 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด
ไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสอง

ข้าง
1343 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยโนนอีฝ้าย 
ช่วงบ้านหนองแวงนอก 
หมู่ที่ 2 ตำบลหนอง
มะเขือ - บ้านศรี

กระดานพล หมู่ที่ 1 
ตำบลลอมคอม อำเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด
ไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสอง

ข้าง 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1344 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหนอง
สำโรง ช่วงบ้าน ทุ่งนอ้ย 
หมู่ที่ 4 ตำบลลอมคอม - 

บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 
ตำบลโคกสง่า อำเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 18 ม. ยาว 680 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 2 ม. ลาดเอยีง 1:1.5 

รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,280 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด
ไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสอง

ข้าง
1345 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยหิน 
(ตอนบน) ช่วง บ้าน

หนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบล
ลอมคอม ถึง บ้านเพ็ก

ใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบล เพ็ก
ใหญ่ อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

กว้าง 20 ม. ยาว 811 ม. ลึก
เดิมโดยเฉลี่ย 2 ม. ขุดให้ลึก
จากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 

1:1.5 รวมลึก 3.50 ม. หรือมี 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

14,293 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุด
ไปทำคัน ดินข้างลำห้วยทั้งสอง

ข้าง
1346 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ค่าขุดลอกลำห้วยโจด 
ช่วงบ้านโสก ขามน้อย 

หมู่ที่ 7 ตำบลโสกนกเต็น 
- บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 

1 ตำบลโจดหนองแก 
อำเภอพล จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภคและ

การเกษตร 

ขนาดลำห้วยกว้าง 18 เมตร 
ยาว 680 เมตร ลึกเดิมโดย

เฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 
1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 

รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่ "น้อยกว่า 
14,280 ลบ.ม. " โดยนำดินที่
ขุดข้ึนไปทำ คันดินข้างลำห้วย

ทั้ง สองข้าง
1347 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
เพื่อการเกษตร พร้อม
ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย
พลังงาน แสงอาทติย์ 
ภายในตำบลหนองโก 
อำเภอกระนวน จังหวัด

ขอนแก่น 

220,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพี่ยงพอ 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ กลาง 4 
นิ้ว ความลึก 40 ม. ขนาด
พลังงาน แสงอาทติย์ไม่น้อย
กว่า 75 วัตต์ พร้อมตดิตั้ง 

เครื่องสูบน้ำ ป้ัมบาดาล ซัมเมิส 
DC Brushless ไม่น้อยกว่า 

750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลล์
1348 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
เพื่อการเกษตร พร้อม
ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย
พลังงาน แสงอาทติย์ 
ภายในตำบลบ้านฝาง 
อำเภอกระนวน จังหวัด

ขอนแก่น 

220,000.00 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรอย่างเพี่ยงพอ 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์ กลาง 4 
นิ้ว ความลึก 40 ม. ขนาด
พลังงาน แสงอาทติย์ไม่น้อย
กว่า 75 วัตต์ พร้อมตดิตั้ง 

เครื่องสูบน้ำ ป้ัมบาดาล ซัมเมิส 
DC Brushless ไม่น้อยกว่า 

750 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 72 โวลล์
1349 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ขุดลอกลำห้วยนาโน ช่วง
บ้านหนองต่อ หมู่ที่ 3 

ตำบลนาข่า - ตำบลสวน
หม่อน อำเภอมัญจาคีรี 

จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภค และ

การเกษตร 

กว้าง 18 เมตร ยาว 631 เมตร 
ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึก
ลงไปอีกเฉลี่ย 2 เมตร รวมลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 

1:1.5 หรือมีปริมาตรดิน ขุดไม่
น้อยกว่า 13,251 ลบ.ม. โดย

นำดินที่ขุดไป ทำคันดินสองข้าง 
พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1350 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อุทยานธรณีขอนแก่น 
(Khon Kaen Geo 

Park) 

900,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านธรณีวิทยาขอนแก่น 2.เพื่อ

พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์เป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการบริหาร
จัดการพื้นที่ให้มีการพัฒนา เพื่อ

ก้าวไปสู่อุทยานธรณี
ระดับประเทศและระดับโลก

ต่อไป 

จัดทำเอกสารและสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ การจัด อบรม 
สัมมนา และการ ศึกษาและ

การวิจัย 

1351 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

ฝึกอบรมและสัมมนาของ
คณะผู้บริหาร, ข้า
ราชการ,ลูกจ้าง 

พนักงานจ้าง สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น และ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

3,500,000.00 สำนักงาน
เลขานุการ, 

สำนักกิจการสภา 

1.เพื่อพัฒนาความรู้
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
รวมถึงความเป็นผู้นำบทบาท 

หน้าที่ให้แก่ผู้เข้าอบรม 2.เพื่อให้
ผู้เข้ารับการอบรมได้พบปะ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ์และแนวทาง

ปฏิบัตงิานในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน 
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความ
สามัคคี กลมเกลียว สร้าง

ทัศนคติที่ดีต่อ 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สมาชิก
สภาฯ และส่วนราชการอื่นที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการศึกษาดู
งานในประเทศและต่างประเทศ 

1352 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

ศึกษาอบรมและดูงาน
ของสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 

3,500,000.00 สำนัก/กองการ
เจ้าหน้าที่ 

-เพื่อให้สมาชิกสภาอบจ.
ขอนแก่น คณะผู้บริหาร

ข้าราชการ พนักงานจ้าง และ
เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มพูนความรู้ด้าน
กฎหมายในการบริหารราชการ

ส่วนท้องถ่ิน -เพื่อพัฒนา
แนวความคิด ทัศนคติให้มี

วิสัยทัศน์กว้างไกล ทัง้ทางด้าน
เศรษฐกิจสังคม การเมืองการ

ปกครอง อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ตามอำนาจหน้าที่ 

-สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 42 คน 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 

พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ จำนวน 
500 คน 

1353. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

การดำเนินงานของ
คณะกรรมการสภา 

20,000.00 สำนักงาน
เลขานุการ, 

สำนักกิจการสภา 

-เพื่อให้สมาชิกสภาอบจ.
ขอนแก่นผู้บริหาร ข้าราชการ

พนักงานจ้าง ได้เข้าถึงพื้นที่และ
ประชาชนในท้องถ่ินรับทราบ

ข้อมูลความเดือดร้อนและความ
ต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 

ประชาชนในเขตจังหวัด
ขอนแก่น จำนวน 26 อำเภอ 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1354 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและผู้บริหาร 

70,070,000.00 สำนักงาน
เลขานุการ, 

สำนักกิจการสภา 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือก

ผู้บริหาร/ตัวแทนเข้ามาบริหาร
ท้องถ่ินของตนเอง 2.เพื่อให้ได้
ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้า
มาบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการเลือกตั้ง 1.นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 2. สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นตามที่กฏหมาย

กำหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา และกรณีแทนตำแหน่ง
ว่าง) ตามที่คณะกรรมการ

เลือกตั้งกำหนด
1355 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในเขต
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

0 สำนักงาน
เลขานุการ, 

สำนักกิจการสภา 

-เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทอำนาจ
หน้าที่ของตนเอง -เพือ่ให้

ประชาชนได้มีความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่
ของอบจ.ขอนแก่น -เพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของ อบจ.

ขอนแก่น 

ประชาคมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 

15,000 คน 

1356 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
ระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชน กลุ่มพลัง
มวลชน เยาวชน 

นักเรียน นักศึกษา ใน
เขตพ้ืนที่จังหวัด

ขอนแก่น 

500,000.00 สำนักงาน
เลขานุการ, 

สำนักกิจการสภา 

1.เพื่อให้สามารถนำความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในใช้ใน

ชีวิตประจำวันและนำไปใช้เป็น
พื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังกัด 

2.ได้เรียนรู้และฝึกตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ 
ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม

ระบอบประชาธิปไตย 

-กลุ่มพลังมวลชน เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ในเขตพ้ืนที่

จังหวัดขอนแก่น 

1357 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

การจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

300,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

1. เพื่อแสดงถึงแผนพฒันาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่นที่กำหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาในระดับต่าง ๆ 2.เพื่อ
แสดงแนวทางการพฒันาในช่วง

สี่ปีที่มีความสอดคล้องและ
สามารถสนองตอบต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.จัดประชมุเพื่อกำหนด ทิศ
ทางการพัฒนา/ จัดประชุม
คณะกรรมการ ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ การจัดทำ

แผนพัฒนา ท้องถ่ิน 2. จัดทำ/
ปรับปรุง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 3.จัดทำแผนพัฒนา 

ท้องถ่ิน/เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 
4.จัดทำแผนการดำเนนิงาน 
ประจำปี/เพิ่มเติม 5. จัดทำ
เอกสาร/ ประสานงานกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1358 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทำ/ทบทวนกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของ อปท. ในเขตจังหวัด
ขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

1.เพื่อให้มียุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.จังหวัดขอนแก่นให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 2.
เพื่อให้ อปท.ในเขตจังหวัด
ขอนแก่นมีการบูรณาการ

โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการ
ร่วมกันภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ อปท.จังหวัด

ขอนแก่น 3.เพื่อให้มีข้อมูลของ
อปท. นำมาใช้ประโยชน์ในการ
ประสานแผนพัฒนาร่วมกัน 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 

1359 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ประสานแผนพัฒนา

ท้องถ่ินจังหวัดขอนแก่น 

50,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

-เพื่อชี้แจงแนวทางการประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินจังหวัด
ขอนแก่นและนโยบายการ

พัฒนาระดับชาติจังหวัด และ
ท้องถ่ิน -บูรณาการโครงการที่

เกินศักยภาพของอปท. 

-จัดสัมมนาคณะ กรรมการ
ประสานแผน เลขานุการ

ประสานแผน และเจ้าหน้าที่
ผู้จัดทำแผน 

1360 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

จัดประชุมประชาคม
ท้องถ่ินเพื่อการเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) 

100,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน

เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาให้มีความสอดคล้อง

และสามารถสนองตอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

-ประชุมประชาคมระดับ 
อำเภอ จำนวน 3,000 คน -

ประชุมประชาคมระดับ จังหวัด 
จำนวน 700 คน 

1361. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 

400,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, 
สำนักนโยบาย
และแผน, กอง
วิชาการและ
แผนงาน 

1.เพื่อให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

สามารถกำหนดแนวทาง วิธีการ
การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้
ออกตรวจติดตามประเมินผล
แผนงาน/โครงการในพื้นที่

ปฏิบัติงานจริงรับทราบปัญหา 
อุปสรรคข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นรูปธรรมต่อการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 

1.จัดการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม และ

ประเมินผลแผน พัฒนาฯ เพื่อ
กำหนด แนวทางวิธีการในการ 

ติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การ บริหาร
ส่วนจังหวัด ขอนแก่น -ออก
พื้นที่เพื่อออกตรวจ ตดิตาม
ความก้าวหน้า ของกิจกรรม
โครงการ ต่างๆ ในพืน้ที่

ปฏิบัติงาน ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1362 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

พัฒนาศูนย์เครือข่ายเพ่ือ
แก้ไขปัญหา และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ินระดับ

จังหวัด (Clinic Center) 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

10,000.00 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ, สำนัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อ
แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินจังหวัด

ขอนแก่น 

-จัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร 
และอุปกรณ์ เพื่อให้บริการ

แก่ประชาชนทั่วไป 

1363 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

บูรณาการด้านการ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ระหว่างภาคีเครือข่าย
ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น 

0 สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ, สำนัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

เพื่อบูรณาการด้านการวางแผน
พัฒนาท้องถ่ินระหว่างภาคี

เครือข่ายของ อปท.ในเขตจังหวัด
ขอนแก่น 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

1364 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

200,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

-เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่นให้มีประสิทธภาพสำหรับ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารและใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

-วางระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตภายในองค์กร 
เชื่อมทุกส่วนราชการ -

ปรับปรุงระบบเครือข่ายเดิม
ให้มีประสิทธิภาพ

1365 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

อบรมสัมมนาเครือข่าย
ช่างท้องถ่ินจังหวัด

ขอนแก่น 

0 สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง

โยธา, กองประปา 

-เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ
วิชาการด้านช่างและแลกเปลี่ยน

ความรู้วิชาการด้านช่าง 

-จัดสัมมนาวิชาการ ดา้นช่าง
ให้กับผู้บริหาร และ

ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง ของ 
อปท.จังหวัดขอนแก่น

1366 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการขับข่ีปลอดภัย
เสริมสร้างวินัยจราจร 

100,000.00 กองกิจการขนส่ง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวินัยจราจรและ
สามารถขับข่ีอย่างปลอดภัย 

จัดกิจกรรมอบรม เชิง
ปฏิบัติการภายใน สถานี

ขนส่งผู้โดยสาร ทั้ง 4 สถานี 
1367 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

บุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 

50,000.00 สำนัก/กองการ
เจ้าหน้าที่ 

-เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
บุคคลของ อบจ.ขอนแก่นให้

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

-ปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง 

1368. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

เพิ่มประสิทธิภาพกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้านในการบูรณา
การมาตรการรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
และ พัฒนาท้องถ่ิน
จังหวัดขอนแก่น 
(อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองจังหวัด

ขอนแก่น) 

1,200,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองระดับต่างๆ 
ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

บทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน 
และคณะกรรมการหมู่บ้านได้เป็น
อย่างดี 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการมีส่วนร่วม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ 
ภายในหมู่บ้าน ได้แก่ ปัญหายาเสพ
ติด ปัญหาอาชญา-กรรม การรักษา

ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน 

1.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

ภายในเขตพื้นที่ 26 อำเภอ 
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 

3,960 คน 2.เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
ปกครองที่ทำการ ปกครอง
ส่วนจังหวัด และที่ทำการ

ปกครอง อำเภอ จำนวน 26 
อำเภอ 

1369 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
สนามกีฬา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น 

2,302,000.00 สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 

สำนักงานปลัด 
อบต.

เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับผู้
มาใช้บริการสระว่ายน้ำ 

ขนาดสระกว้าง 21 ม. ยาว 
50 ม. โดยปูกระเบ้ืองพื้น
สระ และผนังสระพื้นที่ไม่
น้อย กว่า 1,230 ตร.ม.
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

อบจ.ขอนแก่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 1,196 โครงการ จำนวนเงิน 3,519,078,990 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน 1,058 โครงการ จำนวนเงิน 3,366,687,956 ล้านบาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ลง
นามในสญัญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 23 29,942,394.28 23 29,942,394.28
การพัฒนาการศึกษา 64 2,774,851,489.48 61 2,769,707,489.48
การพัฒนาเมืองและชุมชน 911 504,807,151.39 790 406,838,452.39
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 6 6,102,840.00 6 6,102,840.00
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

185 88,472,690.68 172 82,621,690.68

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 7 73,777,089.09 6 71,475,089.09
รวม 1,196 3,477,953,654.92 1,058 3,366,687,955.92

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบจ.ขอนแก่น ที่มีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการ
สาธารณสุข 

1,424,530.00 1,406,990.00 1,406,990.00 17,540.00 

2 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

1. อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น 

1,560,000.00 1,560,000.00 1,560,000.00 0 

3 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

1. อุดหนุนมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปาก
แหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและ
ใบหน้า 

300,000.00 167,000.00 167,000.00 133,000.00 

4 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

1.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเด็ก 
สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคน
พิการ 

1,196,000.00 967,895.00 967,895.00 228,105.00 

5 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

5.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”
เสริมสร้างพลังแผ่นดนิปกป้องสถาบันสืบ
สานศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2,532,000.00 1,649,900.00 1,649,900.00 882,100.00 

6 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

1. อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0 

7 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการกีฬา 

6,755,000.00 6,580,150.00 6,580,150.00 174,850.00 

8 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

3,550,000.00 3,440,459.28 3,440,459.28 109,540.72 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

9 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

4. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปะ จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

400,000.00 400,000.00 400,000.00 0 

10 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

1. อุดหนุนเทศบาลนครขอนแก่น 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0 

11 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

13. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแวง
น้อย 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0 

12 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

4. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0 

13 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

2. อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น 

9,270,000.00 9,270,000.00 9,270,000.00 0 

14 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

1) อุดหนุนมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัด
ขอนแก่น 

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0 

15 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

4.อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0 

16 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

7. อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0 

17 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

14. อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเปือยน้อย 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0 

18 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

9. อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเปือยน้อย 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0 

19 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

11. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนน
ศิลา 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0 

20 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

1.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0 

21 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

6. อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0 

22 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

15. อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรชุมแพ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0 

23 การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0 

24 การพัฒนา
การศึกษา 

2. ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

260,000.00 46,838.00 46,838.00 213,162.00 

25 การพัฒนา
การศึกษา 

3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

200,000.00 199,705.00 199,705.00 295 

26 การพัฒนา
การศึกษา 

4. ค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

140,000.00 118,937.00 118,937.00 21,063.00 

27 การพัฒนา
การศึกษา 

8. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

200,000.00 136,300.00 136,300.00 63,700.00 

28 การพัฒนา
การศึกษา 

8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา 300,000.00 263,892.00 263,892.00 36,108.00 
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ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

29 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

30 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

31 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

32 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

33 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

34 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

35 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

36 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

37 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

38 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

39 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

40 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

41 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

42 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

43 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

44 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

45 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

46 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

47 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

48 การพัฒนา
การศึกษา 

12. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา

138,315,480.00 137,740,974.00 137,740,974.00 574,506.00 

49 การพัฒนา
การศึกษา 

7. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบงาน
วิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

450,000.00 128,715.00 128,715.00 321,285.00 

50 การพัฒนา
การศึกษา 

4.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0 
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51 การพัฒนา
การศึกษา 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครู
ชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

9,000,000.00 7,311,612.82 2,961,612.82 1,688,387.18 

52 การพัฒนา
การศึกษา 

14. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

2,900,000.00 1,724,885.00 1,724,885.00 1,175,115.00 

53 การพัฒนา
การศึกษา 

5. ค่าใช้จ่ายโครงการค่าย STEM ศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

910,000.00 900,884.66 900,884.66 9,115.34 

54 การพัฒนา
การศึกษา 

1) อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

1,100,000.00 284,000.00 284,000.00 816,000.00 

55 การพัฒนา
การศึกษา 

9. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ของครูด้วยนวัตกรรม Smart 
Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 

1,100,000.00 1,057,808.00 1,057,808.00 42,192.00 

56 การพัฒนา
การศึกษา 

20. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560”

30,000.00 22,802.00 22,802.00 7,198.00 

57 การพัฒนา
การศึกษา 

21. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
คณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัด
การศึกษาท้องถ่ิน 

18,000.00 17,190.00 17,190.00 810 

58 การพัฒนา
การศึกษา 

1. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการ
จัดการของครู เพื่อส่งเสริมการอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง ของนักเรียนโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

400,000.00 309,290.00 309,290.00 90,710.00 

59 การพัฒนา
การศึกษา 

1.2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

150,000.00 150,000.00 0 0 

60 การพัฒนา
การศึกษา 

1.3 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านบะแค อำเภอ
แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

150,000.00 150,000.00 0 0 

61 การพัฒนา
การศึกษา 

1.4 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์
อุปถัมภ์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

150,000.00 147,000.00 147,000.00 3,000.00 

62 การพัฒนา
การศึกษา 

1.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 147,000.00 147,000.00 3,000.00 

63 การพัฒนา
การศึกษา 

1.6 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์
ศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

150,000.00 141,000.00 141,000.00 9,000.00 
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64 การพัฒนา
การศึกษา 

1.7 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนศรีเสมาวิทยา
เสริม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 147,700.00 147,700.00 2,300.00 

65 การพัฒนา
การศึกษา 

1.8 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

150,000.00 147,000.00 147,000.00 3,000.00 

66 การพัฒนา
การศึกษา 

1.9 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
พิทยาลัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

150,000.00 147,000.00 147,000.00 3,000.00 

67 การพัฒนา
การศึกษา 

1.10 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 
อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

150,000.00 147,000.00 147,000.00 3,000.00 

68 การพัฒนา
การศึกษา 

1.11 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

150,000.00 147,700.00 147,700.00 2,300.00 

69 การพัฒนา
การศึกษา 

1.12 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนหนองโนประชา
สรรค์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

150,000.00 147,000.00 147,000.00 3,000.00 

70 การพัฒนา
การศึกษา 

1.13 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนโคกสูงประชา
สรรพ์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 147,750.00 147,750.00 2,250.00 

71 การพัฒนา
การศึกษา 

1.14 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนโนนหันวิทยายน 
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

150,000.00 147,000.00 147,000.00 3,000.00 

72 การพัฒนา
การศึกษา 

1.15 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

150,000.00 147,000.00 147,000.00 3,000.00 

73 การพัฒนา
การศึกษา 

1.16 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

150,000.00 147,000.00 147,000.00 3,000.00 

74 การพัฒนา
การศึกษา 

1.17 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

150,000.00 147,500.00 147,500.00 2,500.00 

75 การพัฒนา
การศึกษา 

1.18 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

150,000.00 149,000.00 149,000.00 1,000.00 

76 การพัฒนา
การศึกษา 

1.20 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยา
ลัย อำเภอโคกโพธ์ิชัย จังหวัดขอนแก่น 

150,000.00 147,000.00 147,000.00 3,000.00 

77 การพัฒนา
การศึกษา 

1.21 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนโนนโพธ์ิศรี อำเภอ
ซำสูง จังหวัดขอนแก่น

150,000.00 148,000.00 148,000.00 2,000.00 

78 การพัฒนา
การศึกษา 

1.20 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยา
ลัย อำเภอโคกโพธ์ิชัย จังหวัดขอนแก่น

150,000.00 147,000.00 147,000.00 3,000.00 
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79 การพัฒนา
การศึกษา 

1.1 ค่าวางท่อระบบประปาภายในสนาม
กีฬาอำเภอพระยืน โรงเรียนพระยืนวิทยา
คาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

77,000.00 77,000.00 77,000.00 0 

80 การพัฒนา
การศึกษา 

1.24 ค่าก่อสร้างรั้วรอบโรงเรียนโคกสูง
ประชาสรรพ์ อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

267,000.00 263,000.00 263,000.00 4,000.00 

81 การพัฒนา
การศึกษา 

1.25 ค่าก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนโคก
สูงประชาสรรพ์ อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

492,000.00 453,000.00 453,000.00 39,000.00 

82 การพัฒนา
การศึกษา 

1.22 ค่าก่อสร้างบ้านพักนักกีฬา โรงเรียน
เมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 494,000.00 494,000.00 6,000.00 

83 การพัฒนา
การศึกษา 

1.26 ค่าปรับปรุงทาสีอาคารเรียนและฝ้า
เพดาน โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ตำบล
บ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 494,000.00 0 6,000.00 

84 การพัฒนา
การศึกษา 

1.23 ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก โรง
เรียนซำสูงพิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ตำบลกระนวนอำเภอซำ
สูง จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

85 การพัฒนา
การศึกษา 

1.29 ค่าปรับปรุงอาคารชั่วคราว 1 ชั้น เป็น
ที่พักนักกีฬา โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

86 การพัฒนา
การศึกษา 

10) อุดหนุนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

500,000.00 500,000.00 500,000.00 0 

87 การพัฒนา
การศึกษา 

11) อุดหนุนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0 

88 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

7.ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดขอนแก่น 

1,100,000.00 1,099,996.00 1,099,996.00 4 

89 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

8.ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ
และงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

800,000.00 732,075.00 732,075.00 67,925.00 

90 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

4.ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างมาตรการ
ความปลอดภัยทางถนน

500,000.00 498,695.00 498,695.00 1,305.00 

91 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

5.ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมปะผิวจราจรแบบ 
COLD MIX 

4,530,240.00 4,190,220.00 4,190,220.00 340,020.00 

92 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

6.ค่าใช้จ่ายโครงการปรับเกรดผิวจราจร
ถนนลูกรังหรือถนนหินคลุก

4,138,140.00 3,453,391.00 3,453,391.00 684,749.00 

93 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

558.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม 
- ตำบลกุดเพยีขอม อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 498,000.00 488,000.00 0 

94 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

559.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม 
- ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 474,500.00 474,500.00 22,500.00 
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95 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

560.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย - บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบล
นาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 487,900.00 487,900.00 10,100.00 

96 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

561.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย - ตำบลนางาม อำเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 481,500.00 481,500.00 15,500.00 

97 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

562.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 482,000.00 482,000.00 17,000.00 

98 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

563.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาแพง 
หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธ์ิไชย - 
บ้านหินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเค้า อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

99 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

564.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
หวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง - ตำบลบ้าน
โคก อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 483,000.00 483,000.00 16,000.00 

100 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

565.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม 
อำเภอชนบท - ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 472,000.00 472,000.00 25,000.00 

101 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

566.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม - 
ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

102 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

567.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเพียขอม - 
บ้านห้วยอึ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนพะยอม 
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 483,000.00 16,000.00 

103 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

568.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบล
โพนเพ็ก - บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบล
คำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

1,495,000.00 1,495,000.00 0 0 

104 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

569.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านหูลิง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแสง - บ้านเหล่า
เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

105 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

570.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก - 
ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 483,000.00 483,000.00 16,000.00 

106 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

572.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 ตำบลคอนฉิม - ตำบล
ใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 482,000.00 482,000.00 17,000.00 
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107 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

573.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านห้วยแก หมู่ที่ 12 ตำบลใหม่นาเพียง - 
ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 488,000.00 488,000.00 11,000.00 

108 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

574.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านโสกไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่นาเพียง - 
ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

109 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

575.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลใหม่นาเพียง - 
ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 481,600.00 481,600.00 15,400.00 

110 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

576.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านร่มโพธ์ิทอง หมู่ที่ 13 ตำบลใหม่นา
เพียง - ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

330,000.00 318,500.00 318,500.00 11,500.00 

111 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

577.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้ามลำห้วยชีลอง บ้านนาข่า หมู่ที่ 
13 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 490,000.00 0 8,000.00 

112 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

578.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านนาโพธ์ิ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสะอาด 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - ตำบล
คอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

499,000.00 499,000.00 489,000.00 0 

113 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

579.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 4 ตำบลโนน
สะอาด - ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 

114 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

580.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด 
- ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

115 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

581.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านวังหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด - 
ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 

116 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

582.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด - 
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 499,000.00 0 0 

117 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

583.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด - 
บ้านรัตนะ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอ
แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 
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118 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

584.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านนาโพธ์ิ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด - 
ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 499,000.00 0 0 

119 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

585.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด 
- ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 

120 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

586.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 10 ตำบลโนน
สะอาด อำเภอแวงใหญ่ - บ้านห้วยยาง หมู่
ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

121 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

587.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านวังหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด - 
ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 

122 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

588.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านวังหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด - 
ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

123 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

589.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด - 
บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนทอง 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

124 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

590.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสะอาด - 
บ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 499,000.00 489,000.00 0 

125 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

591.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
จากทางหลวงชนบทสายขามป้อม - คำแคน 
- บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพน
เพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 474,500.00 474,500.00 22,500.00 

126 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

592.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 4 ตำบลโนน
สะอาด - ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 498,000.00 0 0 

127 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

593.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก 
อำเภอชนบท - ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวง
ใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

128 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

594.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม 
- ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 479,000.00 479,000.00 18,000.00 
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129 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

595.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านห้วยไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม 
- ตำบลกุดเพยีขอม อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 488,000.00 488,000.00 11,000.00 

130 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

596.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม - 
ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

131 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

597.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม 
- ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

132 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

598.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนพะยอม 
- ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 

133 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

600.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลปอแดง - บ้าน
หัวนากลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 

134 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

601.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลปอแดง อำเภอ
ชนบท - ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 499,000.00 0 0 

135 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

603.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง - 
ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 473,000.00 473,000.00 25,000.00 

136 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

604.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
หวายหลึม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า - ตำบลนา
งาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 479,000.00 479,000.00 19,000.00 

137 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

605.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม - ตำบลคำ
แคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 481,000.00 481,000.00 16,000.00 

138 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

606.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - 
บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 480,000.00 480,000.00 19,000.00 

139 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

607.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
โคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม - ทาง
หลวงชนบทหมายเลข 2284 อำเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 488,000.00 488,000.00 11,000.00 

140 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

608.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
หนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง - ตำบล
เมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 481,700.00 481,700.00 15,300.00 
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141 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

609.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
หนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง - ตำบล
ในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 482,800.00 482,800.00 15,200.00 

142 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

610.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
คำคันโซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลท่า
ศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 481,700.00 481,700.00 15,300.00 

143 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

612.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
โพธ์ิไชย หมู่ที่ 4 ตำบลโพธ์ิไชย - ตำบลซับ
สมบูรณ์ อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 

144 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

613.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
มูลนาค หมู่ที่ 7 ตำบลโพธ์ิไชย - เขตตำบล
ซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 498,000.00 0 0 

145 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

614.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
มูลนาค หมู่ที่ 7 ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอโคก
โพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น - เขตตดิต่อ
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 

146 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

615.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
สามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอโคก
โพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น - เขตตดิต่อ
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

147 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

616.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนกระ
ยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธ์ิไชย - ตำบลนาแพง 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

148 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

617.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก - 
ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 482,500.00 482,500.00 16,500.00 

149 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

618.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกระนวน - 
บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยเตย อำเภอ
ซำสูง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

150 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

619.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอน
กระนวน - เชียงยืน) - บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 1 
ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 

151 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

620.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุ่งม่ัง ช่วงที ่2 บ้านคำแมด หมู่ที่ 2 
ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 
- บ้านนาฝาย ตำบลกดุปลาดุก อำเภอชื่น
ชม จังหวัดมหาสารคาม

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 
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152 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

621.ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ 10110 
แยกทางหลวงหมายเลข 2322 - บ้านตอก
เกี้ย (ช่วงบ้านดอนเขียง หมู่ที่ 4) ตำบลคำ
แมด อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 

153 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

622.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2322 
(ตอนกระนวน - เชียงยืน) - บ้านซำโอง หมู่
ที่ 6 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

154 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

628.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาย ขก ถ 10069 บ้านหนองบัวน้อย - 
บ้านกระนวน ช่วงบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 
610 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

1,010,000.00 1,010,000.00 0 0 

155 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

623.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2322 
(ตอนกระนวน - เชียงยืน) - บ้านหลุบเลา 
หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 

156 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

624.ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอซำ
สูง (ศูนย์ผักปลอดสารพิษ) - บ้านหนองไหล 
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 

157 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

625.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2322 
(ตอนกระนวน - เชียงยืน) - บ้านซำสูง หมู่ที่ 
5 ตำบลกระนวน - บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 
ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

158 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

626.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย ขก ถ 10069 (บ้านหนองบัวน้อย - 
กระนวน) - บ้านแห้ว หมู่ที่ 9 - บ้านดงซำ 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

159 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

627.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดงซำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน 
อำเภอซำสูง - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 
ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

160 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

629.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอ
เมือง - บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอ
ซำสูง จังหวัดขอนแก่น

499,200.00 489,700.00 489,700.00 9,500.00 
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161 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

630.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 ตำบลศิลา (หลังวัด
สวรรค์วนาราม) - ทางหลวงชนบท
หมายเลข ขก 1027 อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,800.00 491,500.00 491,500.00 8,300.00 

162 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

631.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองคู หมู่
ที่ 8 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง - บ้านบึง
สวาง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้าน
ฝาง จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 484,000.00 0 10,000.00 

163 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

632.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทุ่ม - ทาง
หลวงแผ่นดิน (สายบ้านทุ่ม - อำเภอมัญจา
คีรี) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,000.00 491,000.00 8,000.00 

164 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

633.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 810 ตำบลแดง
ใหญ่ - ถนนมะลิวัลย์ อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 490,500.00 490,500.00 7,500.00 

165 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

635.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ช่วงที่ 2) สายบ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 6 
ตำบลหนองเม็ก - ทางหลวงชนบท สาย ขก 
4024 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

166 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

636.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ช่วงที่ 2) สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบล
หันโจด - ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

167 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

637.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ช่วงที่ 2) สายบ้านสระขาม หมู่ที่ 6 ตำบล
ตะกั่วป่า - บ้านโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 ตำบล
หนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 499,000.00 0 0 

168 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

337.ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้าง
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 
จุด บ้านขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลขนวน อำเภอ
หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 491,000.00 491,000.00 9,000.00 

169 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

71.ค่าเจาะบ่อบาดาลในเขตตำบลพังทุย 
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 490,000.00 490,000.00 5,000.00 

170 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

72.ค่าเจาะบ่อบาดาลในเขตตำบลบัวเงิน 
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

495,000.00 487,000.00 487,000.00 8,000.00 

171 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

73.ค่าเจาะบ่อบาดาลในเขตตำบลทรายมูล 
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 487,500.00 0 7,500.00 

172 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

726.ค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายในตำบลกระนวน อำเภอ
ซำสูง จังหวัดขอนแก่น

330,000.00 330,000.00 0 0 
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173 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

641.ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัน 
- ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 

174 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

712.ค่าเจาะน้ำบาดาลในเขตตำบลดงเมือง
แอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

495,000.00 495,000.00 0 0 

175 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

713.ค่าเจาะน้ำบาดาลในเขตตำบลคำม่วง 
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

270,000.00 270,000.00 0 0 

176 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

714.ค่าเจาะน้ำบาดาลในเขตตำบลเขาสวน
กวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

225,000.00 225,000.00 0 0 

177 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

329.ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้าน
สะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนอง
นาคำ จังหวัดขอนแก่น

250,000.00 245,500.00 245,500.00 4,500.00 

178 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

330.ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดธาตุ อำเภอ
หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

250,000.00 245,500.00 245,500.00 4,500.00 

179 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

332.ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้าน
หนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเสาเล้า 
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

250,000.00 245,500.00 0 4,500.00 

180 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

333.ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้าน
โนนลาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาเพียง อำเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น 

250,000.00 245,500.00 245,500.00 4,500.00 

181 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

334.ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้าน
เทพชมพู หมู่ที่ 9 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

250,000.00 245,500.00 245,500.00 4,500.00 

182 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

335.ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร บ้าน
หนองนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคก อำเภอ
หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

250,000.00 245,500.00 245,500.00 4,500.00 

183 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

302.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง 
- บ้านเข่ือน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า 
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

184 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

374.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000.00 1,000,000.00 0 0 
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185 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

161.ค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายในตำบลน้ำอ้อม อำเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

220,000.00 220,000.00 0 0 

186 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

656.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองเขียด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเขียด - 
ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 489,000.00 489,000.00 8,000.00 

187 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

658.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด - 
ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 489,000.00 489,000.00 8,000.00 

188 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

659.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเขียด - 
ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

189 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

660.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหัน - 
เทศบาลตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 488,500.00 488,500.00 8,500.00 

190 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

661.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนน
สะอาด - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น 

854,000.00 842,000.00 0 12,000.00 

191 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

669.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไทยนิยม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสองห้อง 
- บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดู ่
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

192 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

670.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลดงเค็ง 
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207

499,000.00 491,000.00 491,000.00 8,000.00 

193 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

671.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลดงเค็ง 
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

194 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

672.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านขาม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสองห้อง - 
บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลดงเค็ง อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

195 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

673.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสองห้อง 
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - 
บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 5 ตำบลทองหลาง 
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

499,000.00 491,000.00 491,000.00 8,000.00 
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196 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

674.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ - บ้าน
กุดหอยกาบ หมู่ที่ 6 ตำบลหันโจด อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

197 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

675.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนธาตุ อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - บ้านดอน
ยาว หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองโดน อำเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

198 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

676.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเม็ก 
- บ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคึมชาด 
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

199 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

677.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทาง
หลวงชนบทหมายเลข 4024

499,000.00 489,800.00 489,800.00 9,200.00 

200 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

678.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปอแดง หมู่ที่ 6 ตำบลคึมชาด - บ้าน
หนองแวงยาว หมู่ที่ 1 ตำบลดอนดู่ อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 490,000.00 490,000.00 8,000.00 

201 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

679.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนอง
สรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 207

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

202 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

680.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนชาด 
หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 207

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

203 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

681.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังหิน 
หมู่ที่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง - 
บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน 
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

204 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

682.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง
เหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลคึมชาด อำเภอหนอง
สองห้อง - บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลวัง
ม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

205 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

683.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามลำห้วย บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 4 
ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง - บ้าน
โคกสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

372,000.00 366,000.00 366,000.00 6,000.00 

206 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

684.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามลำห้วย บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 
ตำบลหนองไผ่ล้อม - บ้านเล้า หมู่ที่ 7 
ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

372,000.00 366,000.00 366,000.00 6,000.00 
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207 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

685.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามลำห้วย บ้านสวองใหม่ หมู่ที่ 8 
ตำบลหนองไผ่ล้อม - บ้านห้วยตะกั่ว หมู่ที่ 
10 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

372,000.00 366,000.00 366,000.00 6,000.00 

208 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

686.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามลำห้วย บ้านรัตนวารี หมู่ที่ 17 
ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 207 

372,000.00 366,400.00 366,400.00 5,600.00 

209 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

688.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามลำห้วย บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 
ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น - บ้านเมืองดู่ หมู่ที่ 6 
ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา 

485,000.00 477,700.00 477,700.00 7,300.00 

210 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

689.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามลำห้วย บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 
ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น - บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 
ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา 

485,000.00 477,700.00 477,700.00 7,300.00 

211 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

690.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามลำห้วย บ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ตำบล
วังหิน อำเภอหนองสองห้อง - บ้านโสกขาม
น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น 

372,000.00 366,000.00 366,000.00 6,000.00 

212 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

691.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามลำห้วย บ้านวังทอง หมู่ที่ 2 
ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง - บ้าน
โสกนกเต็น หมู่ที่ 1 ตำบลโสกนกเต็น 
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

372,000.00 366,000.00 366,000.00 6,000.00 

213 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

692.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามลำห้วย บ้านศุภชัย หมู่ที่ 5 
ตำบลคึมชาด - บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ตำบล
ดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

372,000.00 366,000.00 366,000.00 6,000.00 

214 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

693.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามลำห้วย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 
ตำบลดอนดั่ง - บ้านไทยนิยม หมู่ที่ 4 
ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

430,000.00 424,000.00 424,000.00 6,000.00 

215 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

694.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามลำห้วย บ้านกุดหอยกาบ หมู่ที่ 6 
ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง - บ้าน
หนองแปน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวงโสก
พระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

116,000.00 114,000.00 114,000.00 2,000.00 
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216 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

695.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามลำห้วย บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 
ตำบลดอนดั่ง - บ้านวังคูณ หมู่ที่ 4 ตำบล
หนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

372,000.00 366,000.00 366,000.00 6,000.00 

217 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

696.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามลำห้วย บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 
ตำบลดอนดั่ง - บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5 
ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

372,000.00 366,000.00 366,000.00 6,000.00 

218 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

697.ค่าก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย
เสือเฒ่า ช่วงบ้านเหล่าชาด หมู่ที่ 10 ตำบล
หันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

850,000.00 850,000.00 0 0 

219 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

698.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ - 
บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

494,000.00 494,000.00 0 0 

220 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

699.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังน้ำทิพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ 
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - 
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงศรี 
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

494,000.00 486,500.00 486,500.00 7,500.00 

221 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

701.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคำป่ากอ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ 
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - 
ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี 

499,000.00 499,000.00 0 0 

222 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

702.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ 
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - 
บ้านป่าไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงศรี 
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

494,000.00 494,000.00 0 0 

223 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

703.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ 
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - 
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงศรี 
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

494,000.00 486,500.00 486,500.00 7,500.00 

224 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

704.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ 
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - 
ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี 

499,000.00 499,000.00 0 0 
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225 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

705.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนน
สมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น - บ้านกุดหมากไฟ หมู่ที่ 1 ตำบล
กุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี 

496,000.00 496,000.00 0 0 

226 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

706.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเทพอำนวย หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสมบูรณ์ 
- บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 ตำบลนางิ้ว อำเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 482,500.00 482,500.00 7,500.00 

227 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

707.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ 
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - 
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงศรี 
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

496,000.00 488,500.00 488,500.00 7,500.00 

228 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

708.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนหัวช้าง 
หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดหมากไฟ 
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 

229 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

709.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ 
- ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 

495,000.00 485,000.00 485,000.00 10,000.00 

230 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

710.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าพระยา
ณรงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุขสำราญ - ตำบล
นาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

398,000.00 390,000.00 390,000.00 8,000.00 

231 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

711.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ 
- บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลนางิ้ว อำเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 

232 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

727.ค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายในตำบลคำแมด อำเภอซำ
สูง จังหวัดขอนแก่น 

330,000.00 330,000.00 0 0 

233 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

736.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 ตำบล
แดงใหญ่ - บ้านโนนเรือง หมู่ที่ 18 ตำบล
บ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 490,500.00 490,500.00 7,500.00 

234 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

737.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้าน
ค้อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตำบล
บ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

235 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

738.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบล
บ้านเป็ด - ถนนเหล่านาดี อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 
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236 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

739.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านทองหลาง หมู่ที่ 56 ตำบล
บ้านหว้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2062 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

237 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

740.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านเหล่าโพนทอง หมู่ที่ 7 ตำบล
บ้านหว้า - ถนนเหล่านาดี อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

238 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

741.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 
- บ้านดอนดู่เมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระ
ลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

393,000.00 387,000.00 387,000.00 6,000.00 

239 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

742.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลดอน
หัน - ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 208 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,000.00 491,000.00 8,000.00 

240 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

743.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านหลุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 ตำบล
ดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

241 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

744.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 - 
บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัน - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

242 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

746.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
230 - บ้านโนนเรือง หมู่ที่ 618 ตำบลบ้าน
ค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 490,500.00 490,500.00 7,500.00 

243 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

746.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
230 - บ้านโนนเรือง หมู่ที่ 618 ตำบลบ้าน
ค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 490,500.00 490,500.00 7,500.00 

244 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

747.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

245 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

748.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ตำบลศิลา - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

246 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

749.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
230 - บ้านโคกท่า หมู่ที่ 511 ตำบลหนอง
ตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 
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247 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

750.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 2 ตำบลท่า
พระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

248 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

751.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 19 ตำบลท่า
พระ - ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

249 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

752.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านหนองนิยม หมู่ที่ 14 ตำบล
ท่าพระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

250 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

753.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านราชการ หมู่ที่ 15 ตำบลท่า
พระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

251 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

754.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 ตำบลท่า
พระ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

252 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

755.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าพระ 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

253 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

756.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ขก ถ 10112 สายบ้านหว้า - 
บ้านเต่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

254 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

758.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ขก ถ 10070 สายถนนมิตรภาพ - 
บ้านหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,000.00 491,000.00 8,000.00 

255 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

759.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลบ้าน
ทุ่ม - ถนนเหล่านาดี อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

256 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

760.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 12 ตำบลบ้าน
ทุ่ม - ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 230 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 490,500.00 490,500.00 7,500.00 

257 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

761.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านเลงิ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

258 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

762.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 
ตำบลดอนหัน - ตำบลพระลับ อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 
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259 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

763.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 
ตำบลดอนหัน - ตำบลพระลับ อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

260 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

764.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบล
ดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

261 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

766.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 - บ้าน
ดอนช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนช้าง - ทาง
หลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

262 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

767.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 9 ตำบล
บ้านหว้า - ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

263 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

768.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบล
บ้านหว้า - ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

264 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

769.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านยางหย่อง หมู่ที่ 3 ตำบล
โคกสี - ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2183 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

265 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

772.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 - 
บ้านหาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเม็ง - ตำบล
ยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

735,000.00 728,000.00 728,000.00 7,000.00 

266 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

773.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านเม็ง หมู่ที่ 14 - บ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเม็ง - ตำบล
ยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

851,000.00 845,000.00 845,000.00 6,000.00 

267 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

774.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบล
โคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - อำเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

268 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

775.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ 
- ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

269 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

776.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านทางพาดปอแดง หมู่ที่ 12 
ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

 



หน้า 252 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

270 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

778.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบล
โคกสำราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 
1039 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

271 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

779.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโคก
สำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

272 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

780.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 14 ตำบล
โคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด - อำเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

273 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

781.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบล
โคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

274 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

782.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด 
- บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลโคก
สำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

275 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

467.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านคำมืด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง - 
บ้านผักแว่น หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโก อำเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 

276 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

468.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2322 
(ตอนกระนวน - ท่าคนัโท) - บ้านป่าชาติ 
หมู่ที่ 8 – บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้าน
ฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

277 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

470.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ - 
บ้านแสนสุข หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโจด อำเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 

278 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

471.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2322 
(ตอนกระนวน - ท่าคนัโท) - บ้านนาโป่ง 
หมู่ที่ 7 – บ้านจอมบึง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวนา
คำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

279 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

462.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2322 
(ตอนกระนวน - ท่าคนัโท) - บ้านคำมืด หมู่
ที่ 3 - บ้านฝาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝาง 
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 

280 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

164.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนทอง 
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น - อำเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

494,000.00 494,000.00 0 0 
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281 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

104.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านจอมบึง 
หมู่ที่ 10 ตำบลสีชมพู - สาย ขก ถ 10024 
บ้านหนองตาไก้ - บ้านผาน้ำเที่ยง อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

494,000.00 484,000.00 484,000.00 10,000.00 

282 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

105.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนอง
แสง หมู่ที่ 8 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - 
เขตตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

494,000.00 475,000.00 475,000.00 19,000.00 

283 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

783.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโนน
สมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,000.00 491,000.00 8,000.00 

284 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

784.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบล
โนนสมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,000.00 491,000.00 8,000.00 

285 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

785.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ขก ถ 10036 สายบ้านแฮด - 
บ้านโคกก่อง อำเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

286 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

786.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายข้างวัดบุญเรือง ตำบลบ้าน
แฮด - ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

287 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

787.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบล
โคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
12 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

288 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

788.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไผ ่
อำเภอบ้านไผ่ - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 
ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 491,600.00 491,600.00 7,400.00 

289 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

789.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไผ่ - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 อำเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

290 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

790.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ขก ถ 10032 บ้านหนองผือ - 
บ้านหัวช้าง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

291 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

791.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ขก ถ 10044 ทางหลวงหมายเลข 
2 - บ้านเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 
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292 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

792.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ขก ถ 10031 สายบ้านหนองน้ำ
ใส - บ้านโคกโก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

293 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

793.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ขก ถ 10030 สายบ้านลาน - 
บ้านหินลาดนาโน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

294 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

794.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ขก ถ 10042 สายบ้านดอนหมาก
พริก - บ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

295 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

795.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าน
โต้น อำเภอพระยืน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่
ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

296 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

796.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขาม
ป้อม อำเภอพระยืน - อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

297 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

797.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ขก ถ 10040 สายบ้านบ่อแก - 
บ้านพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

298 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

798.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ขก ถ 10112 สายบ้านหนองหญ้า
ข้าวนก - บ้านหนองแวง อำเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 0 7,500.00 

299 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

106.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีสุข 
หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข - เขตตำบลบ้านใหม่ 
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 486,000.00 486,000.00 10,000.00 

300 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

107.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนน
หว่านไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเพิ่ม - เขตตำบล
บ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

491,000.00 461,000.00 461,000.00 30,000.00 

301 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

165.ค่าก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านโคก
ใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลก้านเหลือง - บ้านน้ำซับ 
หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

302 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

166.ค่าก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านโพน
งาม หมู่ที่ 4 (ช่วงป่าช้า) - สะพานฝายคึก
ฤทธ์ิ ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย - 
ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

303 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

168.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขุมดิน 
หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - 
ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 465,000.00 465,000.00 32,000.00 
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304 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

169.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน
สำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน - บ้านโนน
พยอม หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหม่อน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 467,000.00 467,000.00 32,000.00 

305 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

170.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนเข
วา หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน - ตำบลหนอง
แปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 466,000.00 466,000.00 32,000.00 

306 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

171.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วย
หินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 467,000.00 467,000.00 32,000.00 

307 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

172.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง 
หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 465,000.00 465,000.00 32,000.00 

308 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

173.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
ไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวน
หม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 466,000.00 466,000.00 32,000.00 

309 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

174.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
บัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 481,000.00 481,000.00 16,000.00 

310 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

175.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน 
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน - ตำบลท่าศาลา 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 483,000.00 16,000.00 

311 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

176.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน
สัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน - บ้าน
ห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

312 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

177.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
สองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - ตำบลคำ
แคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 467,000.00 467,000.00 32,000.00 

313 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

178.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพน
เพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 481,000.00 481,000.00 16,000.00 

314 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

179.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่ออำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภมิู

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

315 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

180.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนเพ็ก 
หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - บ้านขาม หมู่ที่ 5 
ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 481,000.00 481,000.00 16,000.00 

316 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

181.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสว่าง 
หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 467,000.00 467,000.00 32,000.00 

 



หน้า 256 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

317 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

498.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเขวา 
หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขต
ติดต่อตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

318 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

183.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง
หลวงชนบทหมายเลข 4008 - บ้านหนอง
ไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 483,500.00 483,500.00 15,500.00 

319 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

184.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
โน หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - 
บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 481,000.00 481,000.00 16,000.00 

320 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

185.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน
สัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

321 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

186.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 - บ้านโนนเข
วา หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 473,000.00 473,000.00 24,000.00 

322 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

187.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
ไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน - ตำบลโพน
เพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 483,000.00 483,000.00 16,000.00 

323 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

799.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านโตน้ หมู่ที่ 89 ตำบลบ้าน
โต้น - ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

324 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

800.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 
ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน - ตำบล
ดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

325 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

801.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบล
บ้านหัน อำเภอโนนศิลา - อำเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,000.00 491,000.00 8,000.00 

326 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

802.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 490,500.00 0 7,500.00 

327 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

803.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านกุดหลง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้าน
หัน - ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 2 อำเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

328 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

804.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 
ตำบลบ้านหัน - ตำบลโนนศิลา อำเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 
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329 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

805.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านวังยาว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหัน 
อำเภอโนนศิลา - อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

330 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

806.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ 11 ตำบล
ป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - อำเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 490,500.00 490,500.00 7,500.00 

331 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

807.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 
ตำบลโนนแดง - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

332 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

808.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านหนองข้ีเห็น หมู่ที่ 6 
ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - อำเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,000.00 491,000.00 8,000.00 

333 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

810.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านท่านางเลื่อน หมู่ที่ 6 ตำบล
ชนบท - ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

334 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

812.ค่าก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย
เสือเฒ่า ช่วงบ้านหันโจด หมู่ที่ 3 ตำบล
หันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

850,000.00 850,000.00 0 0 

335 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

813.ค่าก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย
เสือเฒ่า ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ตำบล
หนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

750,000.00 750,000.00 0 0 

336 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

814.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 228 - บ้านศรีสุข หมู่ที่ 13 
ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

1,998,000.00 1,985,000.00 1,985,000.00 13,000.00 

337 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

815.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านหินลาดทุ่งโพธ์ิ หมู่ที่ 8 
ตำบลศรีสุข - บ้านบุ่งเม่น หมู่ที่ 2 ตำบลวัง
เพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

1,999,000.00 1,985,000.00 0 14,000.00 

338 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

816.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต ช่วงที ่2 สายบ้านวังทรายขาว หมู่
ที่ 14 บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุข - 
ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น 

1,650,000.00 1,640,000.00 0 10,000.00 

339 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

817.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านพระคือ หมู่ที่ 16 ตำบลพระ
ลับ - วัดป่าพุทธญาณรังษี - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2,768,000.00 2,768,000.00 0 0 
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+340 

การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

818.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต ช่วงบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 - บ้าน
ขนวนนคร หมู่ที่ 17 ตำบลกุดกว้าง อำเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมทางหลวง
ชนบท สาย ชย 4027 เขตอำเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ 

5,182,000.00 5,180,000.00 0 2,000.00 

341 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

188.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง
หลวงชนบทหมายเลข 4008 - บ้านโนน
แสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

342 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

189.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน
แสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน อำเภอ
มัญจาคีรี - เขตติดต่อตำบลโคกสำราญ 
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 488,000.00 488,000.00 11,000.00 

343 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

190.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหลุบคา 
หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขต
ติดต่อบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนน
พะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 475,700.00 475,700.00 21,300.00 

344 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

191.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัน หมู่
ที่ 13 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขต
ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

345 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

192.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 229 - บ้านขุมดิน 
หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 481,000.00 481,000.00 16,000.00 

346 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

193.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน
งาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข 2284 อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 483,000.00 483,000.00 16,000.00 

347 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

194.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเหล่าใหญ่ 
หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 466,000.00 466,000.00 32,000.00 

348 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

195.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วย
แล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข 2284 อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 467,000.00 467,000.00 32,000.00 

349 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

196.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไสไ้ก่ 
หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - 
ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 473,000.00 473,000.00 24,000.00 

350 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

197.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศิลา
ทิพย์ หมู่ที่ 13 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน 
- ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 465,000.00 465,000.00 32,000.00 
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351 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

198.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินเหิบ 
หมู่ที่ 7 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - 
ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 483,000.00 483,000.00 16,000.00 

352 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

199.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพระยนื 
หมู่ที่ 1 - บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ตำบลพระ
ยืน อำเภอพระยืน - ตำบลป่ามะนาว 
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 474,500.00 474,500.00 23,500.00 

353 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

200.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาล้อม 
หมู่ที่ 3 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน - 
ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 478,000.00 478,000.00 21,000.00 

354 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

201.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนบ่อ 
หมู่ที่ 4 ตำบลพระยืน - ตำบลขามป้อม 
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 481,000.00 481,000.00 16,000.00 

355 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

202.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
หนองอีเลิง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอ
บ้านฝาง - ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 481,500.00 481,500.00 15,500.00 

356 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

203.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
หินตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้าน
ฝาง - ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 483,000.00 483,000.00 16,000.00 

357 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

204.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
หินกอง หมู่ที่ 4 ตำบลป่ามะนาว อำเภอ
บ้านฝาง - ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

358 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

205.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
โนนฆ้อง หมู่ที่ 210 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบล
บ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 483,000.00 16,000.00 

359 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

206.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
คำหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลป่ามะนาว - ตำบล
โนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

360 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

207.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
สร้างแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนฆ้อง - ตำบล
บ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 481,700.00 481,700.00 15,300.00 

361 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

209.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
วังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว อำเภอ
บ้านฝาง - ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

362 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

210.ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านท่า
สวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา - บ้านห้วย
หินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

995,000.00 995,000.00 0 0 
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363 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

211.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจด
ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโต้น - ตำบลขาม
ป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 

364 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

212.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเก่า 
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโต้น - ตำบลพระบุ 
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 0 10,000.00 

365 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

213.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโต้น 
หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโต้น - ตำบลพระบุ 
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

366 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

214.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
หญ้าข้าวนก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง - 
ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 0 10,000.00 

367 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

215.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจด
ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโต้น - ตำบลหนอง
แวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 497,000.00 0 0 

368 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

217.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัน หมู่
ที่ 14 ตำบลกุดเค้า - ตำบลสวนหม่อน 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 481,000.00 481,000.00 16,000.00 

369 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

218.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาแพง 
หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง - ตำบลบ้านโคก 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 475,500.00 475,500.00 23,500.00 

370 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

219.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน
งาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย - เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
229 จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 477,000.00 477,000.00 21,000.00 

371 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

220.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกนา
ดี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก - ตำบลซับ
สมบูรณ์ อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 475,700.00 475,700.00 21,300.00 

372 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

224.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน 
- ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 479,000.00 479,000.00 18,000.00 

373 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

225.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - 
ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 483,000.00 483,000.00 16,000.00 

374 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

226.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - 
ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

375 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

227.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก - 
ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 488,000.00 488,000.00 11,000.00 
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376 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

228.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - 
บ้านหนองไห หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแปน 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 481,700.00 481,700.00 15,300.00 

377 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

229.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - 
ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 465,000.00 465,000.00 33,000.00 

378 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

230.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 13 ตำบลโพนเพ็ก - 
ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 481,700.00 481,700.00 15,300.00 

379 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

231.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา - 
ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 480,500.00 480,500.00 18,500.00 

380 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

232.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านไส้ไก่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา - ตำบล
โพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 465,000.00 465,000.00 33,000.00 

381 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

233.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า - 
ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 465,800.00 465,800.00 33,200.00 

382 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

234.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - เขต
ติดต่อตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 481,500.00 481,500.00 15,500.00 

383 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

235.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลนาข่า - เขต
ติดต่อตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

384 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

238.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
เสาเล้า หมู่ที่ 9 ตำบลนางาม - ตำบลกุด
เค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

385 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

239.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
จากทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.2013 
บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - 
ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 480,000.00 480,000.00 19,000.00 

386 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

240.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม - 
ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 464,500.00 464,500.00 32,500.00 
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387 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

241.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขต
ติดต่อตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ 

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

388 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

243.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
ห้วยแล้ง หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตตดิต่อ
ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัด
ชัยภูมิ 

499,000.00 480,000.00 480,000.00 19,000.00 

389 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

246.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
ห้วยแล้ง หมู่ที่ 14 ตำบลคำแคน - ตำบลนา
งาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 472,000.00 472,000.00 25,000.00 

390 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

247.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
หนองแปน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแปน 
อำเภอมัญจาคีรี - บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 
ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

391 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

248.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขก ถ 10006 บ้านน้ำซำ - บ้านโนนสะอาด 
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

1,290,000.00 1,290,000.00 1,290,000.00 0 

392 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

249.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเขาวง หมู่ที่ 5 ตำบลวังสวาบ อำเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโคกมน 
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

410,000.00 403,800.00 403,800.00 6,200.00 

393 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

250.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังมน หมู่ที่ 4 ตำบลวังสวาบ - ทาง
หลวงหมายเลข 12 อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 

496,000.00 488,000.00 488,000.00 8,000.00 

394 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

251.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ - ทาง
หลวงหมายเลข 12 อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 

496,000.00 488,500.00 488,500.00 7,500.00 

395 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

252.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลวังสวาบ - 
บ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอ
ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 497,000.00 0 0 

396 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

253.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาม่าน 
อำเภอภูผาม่าน - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 496,000.00 0 0 

397 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

254.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ - แหล่ง
ท่องเที่ยวน้ำตกตาดฟา้ อำเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 488,500.00 488,500.00 7,500.00 
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398 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

255.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยม่วง - 
ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 

496,000.00 488,500.00 488,500.00 7,500.00 

399 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

256.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาน้ำซำ หมู่ที่ 7 ตำบลภูผาม่าน - 
ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 

496,000.00 488,600.00 488,600.00 7,400.00 

400 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

257.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคอม - 
บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาม่าน 
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 489,000.00 489,000.00 8,000.00 

401 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

258.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนคอม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม - 
ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 

402 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

259.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลนาฝาย - 
ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 

920,000.00 920,000.00 920,000.00 0 

403 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

260.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านซำเปิบ หมู่ที่ 6 ตำบลนาฝาย - ตำบล
วังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 496,000.00 0 0 

404 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

261.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยถ้ำเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลภูผาม่าน - 
ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 

496,000.00 488,500.00 488,500.00 7,500.00 

405 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

262.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านฝายตาสวน หมู่ที่ 8 ตำบลวังสวาบ - 
ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 

496,000.00 488,500.00 488,500.00 7,500.00 

406 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

263.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านภูผาม่าน หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาม่าน - 
ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 

1,015,000.00 984,900.00 984,900.00 30,100.00 

407 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

264.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยม่วง 
อำเภอภูผาม่าน - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

408 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

265.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสวาบ อำเภอภู
ผาม่าน จังหวัดขอนแก่น – ตำบลโคกมน 
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

496,000.00 488,500.00 488,500.00 7,500.00 

409 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

266.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม่วง - 
ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 

496,000.00 488,500.00 488,500.00 7,500.00 
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410 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

267.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านซำภูทองเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยม่วง 
อำเภอภูผาม่าน - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

411 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

268.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเขาวง หมู่ที่ 5 ตำบลวังสวาบ - ทาง
หลวงหมายเลข 12 อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 497,000.00 0 0 

412 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

269.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังกกแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลวังสวาบ - 
แหล่งท่องเที่ยวภูตาหลอ อำเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

413 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

270.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเซินใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคอม - ตำบล
ภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

414 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

271.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยม่วง - 
ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 

467,000.00 460,000.00 460,000.00 7,000.00 

415 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

272.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม่วง - 
ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 

496,000.00 488,500.00 488,500.00 7,500.00 

416 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

273.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านฝายตา
สวน หมู่ที่ 8 ตำบลวังสวาบ - ตำบลห้วย
ม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

440,000.00 431,000.00 431,000.00 9,000.00 

417 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

274.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลวัง
สวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

416,000.00 407,600.00 407,600.00 8,400.00 

418 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

275.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเขาวง 
หมู่ที่ 5 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น - ตำบลทุ่งพระ อำเภอ
คอนสาร จังหวัดชัยภมิู

493,000.00 483,000.00 483,000.00 10,000.00 

419 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

276.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนคอม 
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคอม - ตำบลห้วยม่วง 
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

323,000.00 316,000.00 316,000.00 7,000.00 

420 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

277.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ขก ถ 10007 บ้านท่ากระบือ - 
บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัด
ขอนแก่น 

1,000,000.00 1,000,000.00 0 0 

421 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

278.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านห้วยถ้ำเต่า หมู่ที่ 8 ตำบลภู
ผาม่าน อำเภอภูผาม่าน - ตำบลนาหนอง
ทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 500,000.00 0 0 
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422 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

279.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านซำภูทองใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลภู
ผาม่าน - ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 500,000.00 0 0 

423 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

280.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านทรัพยส์มบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบล
ห้วยม่วง - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 500,000.00 0 0 

424 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

281.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านพระยืน หมู่ที่ 14 ตำบลพระยืน อำเภอ
พระยืน - บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 
ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น 

494,000.00 486,500.00 486,500.00 7,500.00 

425 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

282.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านชาด หมู่ที่ 9 ตำบลขามป้อม - บ้าน
พระยืน หมู่ที่ 1 ตำบลพระยืน อำเภอพระ
ยืน จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 486,500.00 486,500.00 7,500.00 

426 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

285.ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงกลาง หมู่
ที่ 7 ตำบลบ้านโต้น - บ้านหนองหญ้า
ข้าวนก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น

494,000.00 483,600.00 483,600.00 10,400.00 

427 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

286.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลพระยืน - บ้าน
บ่อแก หมู่ที่ 4 ตำบลขามป้อม อำเภอพระ
ยืน จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 486,500.00 486,500.00 7,500.00 

428 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

287.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง - บ้านโจดใหญ่ หมู่
ที่ 3 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น 

492,000.00 482,000.00 482,000.00 10,000.00 

429 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

288.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองทุ่ง
มน หมู่ที่ 5 ตำบลขามป้อม - บ้านป่าส่าน 
หมู่ที่ 10 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 

492,000.00 482,000.00 482,000.00 10,000.00 

430 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

290.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงกลาง 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโต้น - บ้านหนองแวง หมู่
ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น 

492,000.00 482,000.00 482,000.00 10,000.00 

431 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

289.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแวง 
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง - บ้านขามป้อม 
หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น 

492,000.00 482,000.00 482,000.00 10,000.00 

432 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

291.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนตุ่น หมู่
ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน - บ้าน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหว้า อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

492,000.00 482,000.00 482,000.00 10,000.00 
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433 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

292.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบ่อทอง หมู่
ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน - บ้าน
หัวนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

492,000.00 482,000.00 482,000.00 10,000.00 

434 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

293.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพธ์ิทอง 
หมู่ที่ 10 ตำบลขามป้อม - บ้านหัน หมู่ที่ 3 
ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น 

492,000.00 482,000.00 482,000.00 10,000.00 

435 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

294.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหินฮาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2297 อำเภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

800,000.00 800,000.00 0 0 

436 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

7.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดอนดู่เมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ - 
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ - 
เขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,800.00 491,500.00 491,500.00 8,300.00 

437 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

8.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระลับ - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 209 (ขอนแก่น - 
เชียงยืน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,500.00 491,000.00 491,000.00 8,500.00 

438 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

9.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยง
เมือง) - บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเนียม 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1,006,400.00 1,006,400.00 0 0 

439 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

10.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย ขก ถ 10059 บ้านโนนม่วง - บ้าน
หนองปอ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

3,234,500.00 3,234,500.00 0 0 

440 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

11.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา – บ้านนาเพียง 
หมู่ที่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,500.00 499,500.00 0 0 

441 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

12.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลศิลา – ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,500.00 490,800.00 490,800.00 8,700.00 

442 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

13.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 – บ้านศิลา หมู่ที่ 1 
ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,500.00 490,800.00 0 8,700.00 

443 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

14.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 ตำบลศิลา - ทาง
หลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,500.00 490,500.00 0 9,000.00 
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444 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

15.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบึงอีเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลศิลา - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยง
เมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,500.00 492,000.00 492,000.00 7,500.00 

445 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

16.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 - บ้านบึงอีเฒ่า หมู่ที่ 5 
ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 
1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,500.00 490,000.00 0 9,500.00 

446 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

17.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 ตำบลศิลา - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยง
เมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,500.00 499,500.00 0 0 

447 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

18.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 – บ้านหนองหิน หมู่
ที่ 8 ตำบลศิลา - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 (ทางเลี่ยงเมือง) อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,500.00 499,500.00 0 0 

448 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

19.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านศิลา หมู่ที่ 28 - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 
ตำบลศิลา - ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,800.00 492,000.00 492,000.00 7,800.00 

449 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

20.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านโกทา หมู่ที่ 9 ตำบลศิลา 
- เขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 499,000.00 0 0 

450 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

21.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา 
- ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 1027 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

272,000.00 272,000.00 0 0 

451 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

22.ค่าขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเต่านอ หมู่ที่ 7 ตำบลศิลา - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 230 (ทางเลี่ยง
เมือง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,400.00 499,400.00 0 0 

452 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

23.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา - 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - เขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,800.00 492,000.00 492,000.00 7,800.00 

453 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

24.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 ตำบลศิลา - บ้านฮ่อง
เดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,500.00 490,500.00 0 9,000.00 

454 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

295.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต สายบ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 6 ตำบล
โนนฆ้อง - บ้านคำหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลป่า
มะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 487,500.00 487,500.00 7,500.00 
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455 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

296.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต สายบ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้าน
ฝาง - บ้านห้วยหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลโนนฆ้อง 
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,000.00 491,000.00 8,000.00 

456 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

25.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านลาดนา
เพียง หมู่ที่ 20 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - 
บ้านโสกแต้ หมู่ที่ 78 ตำบลป่าหวายน่ัง 
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 476,500.00 476,500.00 21,500.00 

457 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

3.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองบัวน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองตูม - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,500.00 490,800.00 490,800.00 8,700.00 

458 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

298.ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หน้าวัดป่าคีรีวัน 
บ้านปากช่อง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกงาม - 
บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอ
บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 484,000.00 484,000.00 15,000.00 

459 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

26.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองปิง 
หมู่ที่ 10 ตำบลสาวะถี - เขตตำบลบ้านค้อ 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

460 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

27.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองปิง 
หมู่ที่ 18 ตำบลสาวะถี – ทางลาดยาง (สาย
บ้านงิ้ว - บ้านโนนรัง) อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

494,000.00 484,000.00 484,000.00 10,000.00 

461 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

28.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสาวะถี 
หมู่ที่ 8 ตำบลสาวะถี - เขตตำบลแดงใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

436,000.00 421,000.00 421,000.00 15,000.00 

462 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

29.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนรัง 
หมู่ที่ 16 ตำบลสาวะถี – ทางลาดยาง (สาย 
ขก 3238 บ้านโนนกู่ - บ้านป่าหวายน่ัง) 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

441,000.00 432,000.00 432,000.00 9,000.00 

463 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

299.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกงาม 
หมู่ที่ 8 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง - 
เขตอุทยานน้ำพอง ตำบลบ้านผือ อำเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

464 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

30.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
กอย หมู่ที่ 9 ตำบลแดงใหญ่ – เขตตำบล
บ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 478,000.00 478,000.00 21,000.00 

465 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

32.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
กอย หมู่ที่ 3 ตำบลแดงใหญ่ – ทางลาดยาง 
(สายบ้านทุ่ม - บ้านหนองกอย) อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 482,000.00 482,000.00 17,000.00 

466 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

31.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ 
19 ตำบลสาวะถี - ทางลาดยาง (สายบ้าน
งิ้ว - บ้านหนองกอย) อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

368,000.00 355,000.00 355,000.00 13,000.00 
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467 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

33.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
หลุบ หมู่ที่ 4 ตำบลแดงใหญ่ – เขตตำบล
บ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

425,000.00 416,500.00 416,500.00 8,500.00 

468 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

301.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์
คอนกรีตสายจากบ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตำบล
บ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง - บ้านม่วงโป้ หมู่ 
4 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

469 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

34.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 
3 ตำบลบ้านทุ่ม - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

452,000.00 442,900.00 442,900.00 9,100.00 

470 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

303.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3 ตำบลปอแดง - บ้านหันแฮด หมู่ที่ 
2 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 480,000.00 480,000.00 20,000.00 

471 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

304.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคุ้มกกโก 
หมู่ที่ 10 ตำบลชนบท - ตำบลกุดเพียขอม 
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

450,000.00 435,000.00 435,000.00 15,000.00 

472 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

305.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาขามเป้ีย 
หมู่ที่ 8 ตำบลชนบท อำเภอชนบท - บ้าน
ขามเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพีย อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 480,600.00 480,600.00 19,400.00 

473 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

35.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วง หมู่
ที่ 14 ตำบลบ้านทุ่ม – ตำบลแดงใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

484,000.00 468,800.00 468,800.00 15,200.00 

474 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

307.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแท่น - 
บ้านร่องดูก หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเพียขอม 
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 

475 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

308.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยแก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก - บ้านหู
ลิง หมู่ที่ 2 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

476 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

36.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วง หมู่
ที่ 1011 ตำบลบ้านทุ่ม – ทางหลวงชนบท
หมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

432,000.00 423,000.00 423,000.00 9,000.00 

477 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

37.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทาง
หลวงชนบท (สายบ้านทุ่ม – บ้านสำราญ) - 
บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 2 ตำบลสาวะถี อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

478 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

38.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
เม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - 
เขตตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 
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479 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

39.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วงโป้ 
หมู่ที่ 4 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - บ้าน
แก่นเท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้าน
ฝาง จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

480 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

41.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านม่วง หมู่
ที่ 15 ตำบลบ้านทุ่ม - ทางลาดยาง (สาย 
ขก ถ 10061 บ้านม่วง - บ้านสาวะถี) 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

487,000.00 477,000.00 477,000.00 10,000.00 

481 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

42.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแก หมู่ที่ 11 ตำบลนาเพียง - 
ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

482 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

43.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 8 ตำบลนาเพียง 
อำเภอชุมแพ - ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

483 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

44.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเพียง อำเภอ
ชุมแพ - เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

1,000,000.00 640,000.00 640,000.00 360,000.00 

484 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

958.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
ชุมชนหนองคะเน ตำบลชุมแพ - ตำบล
หนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

485 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

643.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านโสกอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลวังหินลาด - 
ทางหลวงหมายเลข 228 อำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

486 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

644.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลนาหนอง
ทุ่ม - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

487 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

645.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านวังหูกวาง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ - 
ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

488 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

646.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ - 
ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

489 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

647.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านโนนโก หมู่ที่ 6 ตำบลนาหนองทุ่ม - 
ทางหลวงหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

490 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

648.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านน้อยพรสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลนา
หนองทุ่ม - ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 
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491 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

649.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนหัน - ทาง
หลวงหมายเลข 201 อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

492 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

650.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
(คุ้มหนองตุ้มนก) บ้านห้วยบง หมู่ที่ 6 
ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวงหมายเลข 12 
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

493 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

651.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านยอดห้วย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ - 
ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

494 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

652.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านกุดเข้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ - ทาง
หลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

495 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

653.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเพียง - ทาง
หลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

496 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

654.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเสาเล้า 
- ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

497 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

655.ค่าปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต บ้านวังยาวใหญ่ หมู่ที่ 4 
ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบล
ห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

498 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

959.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเพียง 
อำเภอชุมแพ - เทศบาลตำบลหนองแก 
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

499 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

46.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังชัย หมู่ที่ 
16 ตำบลวังชัย - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแก่น 

495,000.00 485,000.00 485,000.00 10,000.00 

500 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

47.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกกลาง 
หมู่ที่ 8 ตำบลวังชัย - ตำบลหนองกุง 
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

501 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

48.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
17 ตำบลน้ำพอง - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2039 น้ำพอง - กระนวน อำเภอ
น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 

502 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

49.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหินกองน้อย 
หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2039 

446,000.00 437,000.00 437,000.00 9,000.00 
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503 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

50.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำมืดเหนือ 
หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง - 
ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

504 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

51.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุดดุก หมู่ที่ 
3 ตำบลทรายมูล - ถนนสายน้ำพอง - พระ
ธาตุขามแก่น (ขก.4007) อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 484,000.00 484,000.00 10,000.00 

505 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

52.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 10 ตำบลทรายมูล - ตำบลหนองกุง 
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

456,000.00 447,000.00 447,000.00 9,000.00 

506 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

45.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาเรียง หมู่
ที่ 59 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง - บ้าน
โนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง อำเภอเขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 486,000.00 486,000.00 10,000.00 

507 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

53.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาเรียง หมู่
ที่ 5 ตำบลหนองกุง - ตำบลพังทุย อำเภอ
น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

508 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

61.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาเรียง หมู่
ที่ 9 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง - บ้าน
นาอ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง อำเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 485,000.00 485,000.00 10,000.00 

509 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

54.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านม่วงหวาน 
หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหวาน - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2109 น้ำพอง - อุบล
รัตน์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 

510 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

55.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 
หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง - 
ทางหลวงชนบท 2009 - ตำบลบ้านค้อ 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

408,000.00 400,000.00 400,000.00 8,000.00 

511 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

56.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 
หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง - 
ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

388,000.00 380,000.00 380,000.00 8,000.00 

512 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

57.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำบง หมู่ที่ 
9 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลดง
เมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 

494,000.00 484,000.00 484,000.00 10,000.00 

513 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

58.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาด อำเภอ
น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนน ขก 4003

498,000.00 490,500.00 0 7,500.00 

514 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

59.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลวังชัย - บ้าน
นาเรียง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแก่น

468,000.00 460,000.00 0 8,000.00 

 

 



หน้า 273 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

515 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

60.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหารจาง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำพอง - 
ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 0 7,500.00 

516 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

62.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหินกองน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพอง 
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2 

890,000.00 655,000.00 0 235,000.00 

517 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

63.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาขาม หมู่ที่ 
6 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง - บ้านนา
อ่างทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำม่วง อำเภอเขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 

518 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

64.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยหินลาด 
หมู่ที่ 7 ตำบลพังทุย – บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 
ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

490,000.00 480,000.00 480,000.00 10,000.00 

519 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

65.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาขาม หมู่ที่ 
6 ตำบลพังทุย - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 11 
ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

493,000.00 483,000.00 483,000.00 10,000.00 

520 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

66.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านศรีประเสริฐ 
หมู่ที่ 10 ตำบลวังชัย - ตำบลน้ำพอง 
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

521 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

67.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนหัวช้าง 
หมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลท่ากระเสริม 
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 485,000.00 0 10,000.00 

522 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

68.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกเล้า หมู่ที่ 12 ตำบลบัวเงิน อำเภอ
น้ำพอง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 486,000.00 486,000.00 8,000.00 

523 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

69.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากระ
เสริม - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

577,000.00 438,000.00 0 139,000.00 

524 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

70.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม - ตำบล
บัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

494,000.00 486,600.00 486,600.00 7,400.00 

525 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

74.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านโนนหว่านไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเพิ่ม 
- เขตตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น 

1,000,000.00 616,000.00 616,000.00 384,000.00 

526 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

75.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกป่ากุง 
หมู่ที่ 1 ตำบลสีชมพู - เขตตำบลดงลาน 
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 485,000.00 485,000.00 10,000.00 
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527 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

76.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนน
ทองหลาง หมู่ที่ 7 ตำบลสีชมพู - เขตตำบล
บริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 463,900.00 463,900.00 30,100.00 

528 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

77.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านวังโพน 
หมู่ที่ 6 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
228 

494,000.00 482,000.00 482,000.00 12,000.00 

529 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

78.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาเจริญ 
หมู่ที่ 11 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู - เขต
ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

494,000.00 457,000.00 457,000.00 37,000.00 

530 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

79.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคกกุง หมู่
ที่ 9 ตำบลศรีสุข - เขตตำบลนาจาน อำเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 465,400.00 465,400.00 30,600.00 

531 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

80.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านลอมไผ่ 
หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข - เขตตำบลวังเพิ่ม 
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 485,600.00 485,600.00 10,400.00 

532 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

81.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหาด
สวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลวังเพิ่ม - เขตตำบล
ศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 483,000.00 483,000.00 10,000.00 

533 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

82.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านท่าช้าง 
หมู่ที่ 14 ตำบลวังเพิ่ม - เขตตำบลดงลาน 
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

493,000.00 480,000.00 480,000.00 13,000.00 

534 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

83.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านตาด หมู่ที ่
5 ตำบลซำยาง - เขตตำบลบ้านใหม่ อำเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 

535 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

309.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงบัง หมู่ที่ 
4 - หนองจอกแหล่งเกษตรตำบลดงเมือง
แอม อำเภอเขาสวนกวาง - เชื่อมเขตตำบล
สะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

536 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

310.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยก ขก ถ 
99-002 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเมือง
แอม อำเภอเขาสวนกวาง - เชื่อมถนนสาย 
ขก ถ 99-003 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

537 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

311.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายเหล่าหมาก
พริก บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 14 - บ้านดงบัง หมู่
ที่ 4 ตำบลดงเมืองแอม - เชื่อมเขตตำบล
เขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 500,000.00 0 0 

538 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

312.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกถนน
มิตรภาพ บ้านดงเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลคำม่วง 
- เชื่อมเขตตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 
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539 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

84.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านซำยาง หมู่
ที่ 1 ตำบลซำยาง - เขตตำบลภูห่าน อำเภอ
สีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

492,000.00 461,000.00 461,000.00 31,000.00 

540 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

313.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกทาง
หลวงชนบท 1065 ช่วงบ้านโนนทอง หมู่ที่ 
5 - อ่างเก็บน้ำห้วยโปร่งนก ตำบลคำม่วง 
อำเภอเขาสวนกวาง - เชื่อมเขตตำบลน้ำ
พอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

541 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

85.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนอง
ข้ีควาย หมู่ที่ 4 ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู 
- เขตตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

492,000.00 482,000.00 482,000.00 10,000.00 

542 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

86.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยโจด 
หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแดง - เขตตำบลศรีสุข 
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

491,000.00 460,600.00 460,600.00 30,400.00 

543 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

87.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านมิตร
สัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแดง - เขต
ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

491,000.00 481,000.00 481,000.00 10,000.00 

544 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

88.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองทุ่ม 
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง – เขตตำบลศรีสุข 
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

491,000.00 481,000.00 481,000.00 10,000.00 

545 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

89.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านซำจำปา
เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอสชีมพู 
จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอภูกระดึง 
จังหวัดเลย 

498,000.00 487,000.00 487,000.00 11,000.00 

546 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

318.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คุ้มเผาถ่าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลคำ
ม่วง (เขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง) - 
เชื่อมเขตตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

547 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

90.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหาดทราย
ทอง หมู่ที่ 10 ตำบลดงลาน - เขตตำบล
บริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

548 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

319.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงเมืองแอม 
อำเภอเขาสวนกวาง - บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 
ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

549 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

91.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านอ่างทอง 1 
หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน - เขตตำบลบริบูรณ์ 
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 468,000.00 468,000.00 30,000.00 

550 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

321.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คุ้มสุริโยทัย บ้านหนองตะนา หมู่ที่ 9 ตำบล
เขาสวนกวาง - ถนนทางไปสวนสัตว์
ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น - เชื่อมเขตอำเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี 

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 
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551 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

92.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเขาสัพยา 
หมู่ที่ 11 ตำบลดงลาน – เขตตำบลบริบูรณ์ 
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 482,000.00 482,000.00 17,000.00 

552 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

322.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างวัดพระพุทธบาทเขาน้อย บ้านโคก
สว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลคำม่วง (เขตเทศบาล
ตำบลเขาสวนกวาง) - เชื่อมเขตตำบลคำ
ม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

553 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

323.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง 
(เขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง) - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตำบลเขาสวน
กวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

554 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

93.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาอุดม 
หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน - เขตตำบลวังเพิ่ม 
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

555 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

94.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดงลาน 
หมู่ที่ 9 ตำบลดงลาน - เขตตำบลบริบูรณ์ 
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

556 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

324.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคำนางปุ่ม หมู่ที่ 11 ตำบลเขาสวน
กวาง (หลัง อบต.) - บ้านดงเรือง หมู่ที่ 1 
ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

557 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

638.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนช้าง - 
ทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,000.00 491,000.00 8,000.00 

558 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

95.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านคลอง
สมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ - เขต
ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น 

495,000.00 485,000.00 485,000.00 10,000.00 

559 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

96.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสวนสวรรค์ 
หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ - เขตตำบลภูห่าน 
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

560 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

97.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโสกจานนาดี 
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ – เขตตำบลภูห่าน 
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

561 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

98.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศรีอุบล 
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ – เขตตำบลดงลาน 
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 465,000.00 465,000.00 30,000.00 

562 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

99.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านทุ่งเชือก 
หมู่ที่ 4 ตำบลภูห่าน – เขตตำบลซำยาง 
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 484,500.00 484,500.00 10,500.00 
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563 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

100.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนงาม 
หมู่ที่ 3 ตำบลภูห่าน – เขตตำบลซำยาง 
(รอยพระบาท) อำเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น 

494,000.00 463,900.00 463,900.00 30,100.00 

564 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

101.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านใหม่สามัคคี 
หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ - เขตตำบลดงลาน 
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

565 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

102.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านอ่างทอง 
หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแก่น - เขตอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

566 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

103.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลสีชมพู - เขตตำบล
บริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

150,000.00 146,000.00 146,000.00 4,000.00 

567 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

663.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายจากทางหลวง ขก 207 - 
บ้านดอนข้าวโพด หมู่ที่ 8 ตำบลหันโจด 
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 499,000.00 0 0 

568 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

639.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวังหิน หมู่ที่ 
5 ตำบลท่าพระ - เทศบาลตำบลท่าพระ 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

569 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

642.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนช้าง - บ้าน
หนองเต่า หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหว้า อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 

570 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

664.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนน
ธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
- ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา 

499,000.00 499,000.00 0 0 

571 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

665.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายบ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบล
ดอนดู่ - ทางหลวงชนบท สาย ขก 4020 
(หนองสองห้อง - นาเชือก) อำเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 499,000.00 0 0 

572 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

325.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2133 - บ้านหนอง
หอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนอง
นาคำ จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

573 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

326.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโคก
เจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนอง
นาคำ จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2133 

290,000.00 279,000.00 279,000.00 11,000.00 

574 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

327.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายแยกทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2133 - บ้านหนอง
คลอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนอง
นาคำ จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 480,000.00 480,000.00 19,000.00 
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575 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

328.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านศาลาดนิ 
หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ - 
เขตตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 483,000.00 483,000.00 15,000.00 

576 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

666.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบล
ดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง - ตำบล
สระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 499,000.00 0 0 

577 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

667.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายบ้านขุมปูน หมู่ที่ 2 ตำบล
หนองไผ่ล้อม - ทางหลวงชนบท สาย ขก 
4032 (หนองสองห้อง - นาโพธ์ิ) อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 499,000.00 0 0 

578 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

668.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบล
โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง - ตำบล
หนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 499,000.00 0 0 

579 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

109.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านห้วยว่านหอม หมู่ที่ 11 ตำบล
หนองแวงนางเบ้า - ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

580 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

110.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 บ้านโนนข่า 
หมู่ที่ 5 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

581 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

111.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลหนอง
มะเขือ - บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนน
ข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

600,000.00 395,000.00 395,000.00 205,000.00 

582 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

112.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนนา
ดี หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ - 
บ้านหนองเกี่ยว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสำราญ 
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

350,000.00 343,000.00 343,000.00 7,000.00 

583 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

113.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชกีกคอ้ 
หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ - 
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง 
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 486,000.00 486,000.00 10,000.00 

584 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

114.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
แวงไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง - บ้านภูเหล็ก 
หมู่ที่ 6 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 0 10,000.00 

585 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

115.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัว
หนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง - บ้านดู่โพธ์ิ
ตาก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 
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586 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

116.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขาม
เรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย - บ้านโนน
ข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

587 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

117.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัว
หนอง อำเภอบ้านไผ่ - บ้านดู่น้อย หมู่ที่ 7 
ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น 

700,000.00 695,000.00 695,000.00 5,000.00 

588 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

697.ค่าก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านข้ามลำห้วย
เสือเฒ่า ช่วงบ้านเหล่าชาด หมู่ที่ 10 ตำบล
หันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

850,000.00 850,000.00 0 0 

589 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

811.ค่าก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามลำห้วยแสง ช่วงบ้านหนอง
แสง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสอง
ห้อง - บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง 
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

650,000.00 650,000.00 0 0 

590 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

118.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านดู่
ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ ่
- บ้านดู่น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

473,000.00 463,500.00 463,500.00 9,500.00 

591 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

119.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 2 ตำบลหินตั้ง - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 อำเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 489,000.00 489,000.00 8,000.00 

592 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

120.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าปอ - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 อำเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 488,900.00 488,900.00 8,100.00 

593 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

121.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ตำบลแคนเหนือ - 
ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 490,000.00 490,000.00 8,000.00 

594 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

122.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ 
อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,000.00 491,000.00 8,000.00 

595 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

123.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 6 ตำบลหินตั้ง - ตำบล
บ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 488,500.00 488,500.00 8,500.00 

596 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

124.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองน้ำใส 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 489,000.00 489,000.00 8,000.00 
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597 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

125.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง 
อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลโนนแดง อำเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 489,000.00 489,000.00 8,000.00 

598 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

126.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังหว้า หมู่ที่ 811 ตำบลบ้านแฮด - 
ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 489,000.00 489,000.00 8,000.00 

599 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

127.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนอง
นางขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย - ตำบล
หัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

495,000.00 485,000.00 485,000.00 10,000.00 

600 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

128.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านผักหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน
ลาน - ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

826,000.00 815,000.00 815,000.00 11,000.00 

601 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

129.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
หนองโน หมู่ที่ 8 - บ้านสว่างดอนดู่ หมู่ที่ 9 
ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น เชื่อมเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัด
ชัยภูมิ 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

602 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

131.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร 
(ตอนที่ 2) บ้านเม็ง หมู่ที่ 14 - สระหนอง
เม็ก ตำบลบ้านเม็ง - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 
ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

603 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

132.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
ร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน - บ้านหิน
ลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

604 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

133.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
ร่องสมอ หมู่ที่ 10 - กั้นแนวเขตป่า
สาธารณประโยชน์ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 
ตำบลโนนทัน - บ้านโนนหินแห่ หมู่ที่ 8 
ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

605 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

134.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
หนองนกเขียน หมู่ที่ 21 ตำบลโนนทอง 
อำเภอหนองเรือ - ทางหลวงชนบท ขก 
4021 เชื่อมตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 485,000.00 485,000.00 15,000.00 

606 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

338.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้าน
หนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสำราญ 
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 
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607 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

135.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ศูนย์
ปฏิบัติธรรมบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 - วัดป่าภู
เม็งทอง ตำบลบ้านเม็ง - เชื่อมตำบลยางคำ 
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 485,000.00 485,000.00 15,000.00 

608 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

136.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร กั้น
แนวเขตที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองกุง 
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเม็ง - บ้านหนองเรือ หมู่
ที่ 1 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

609 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

339.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ - บ้าน
แฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

610 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

137.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
รอบฝายคึกฤทธ์ิ บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 
ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - เชื่อม
ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

611 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

138.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
ร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน อำเภอ
หนองเรือ - เชื่อมตำบลนาชุมแสง อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

612 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

139.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
ดอนคอม หมู่ที่ 6 ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภู
เม็ง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

613 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

140.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
ร่องสมอ หมู่ที่ 10 - บ้านหว้า หมู่ที่ 3 
ตำบลโนนทัน - บ้านโนนหินแห่ หมู่ที่ 8 
ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 484,000.00 484,000.00 16,000.00 

614 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

143.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
ร่องสมอ หมู่ที่ 10 - แหล่งเกษตรตำบลโนน
ทัน - บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลโนน
สะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

615 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

144.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
ข้างโรงเรียน บ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบล
โนนทัน - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนน
สะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

616 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

145.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองเข่ือน
ช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอหนอง
เรือ - บ้านหนองโพน หมู่ที่ 4 ตำบลกุด
ขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 482,500.00 482,500.00 17,500.00 
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617 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

146.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองเข่ือน
ช้าง หมู่ที่ 617 - แหล่งเกษตรตำบลโนน
ทอง อำเภอหนองเรือ - บ้านโคกไม้งาม หมู่
ที่ 7 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

618 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

340.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสำราญ 
- บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด อำเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

619 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

341.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านขามเป้ีย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแฮด - 
ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

620 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

342.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองเกี่ยว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสำราญ - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

621 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

344.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนน
สมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

622 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

147.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายหลังวัดป่า
นันทิกวัน บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 - บ้านกงกลาง 
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกง - เชื่อมทางหลวง
ชนบท ขก 2079 ตำบลบ้านผือ อำเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

623 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

344.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนน
สมบูรณ์ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

624 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

148.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 7 ตำบลยางคำ - ทางลาดยาง 
อบจ. สาย ขก ถ.10008 (บ้านยางคำ - 
บ้านเม็ง) เชื่อมตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 486,500.00 486,500.00 13,500.00 

625 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

149.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนางิ้ว 
หมู่ที่ 12 - บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 ตำบลยาง
คำ - ทางหลวงชนบท ขก. 2013 ตำบล
จระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

626 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

345.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 - บ้านขามป้อม 
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น - อำเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 
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627 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

346.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านขอนสัก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแซง 
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เชื่อมเขต
ติดต่อตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม (ช่วงที่ 2)

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

628 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

347.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านขอนสัก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแซง 
อำเภอบ้านแฮด เชื่อมเขตติดต่อตำบลภู
เหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ช่วง
ที่ 2) 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

629 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

150.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองโน 
หมู่ที่ 8 - ป่าสงวนภูเม็ง ตำบลบ้านเม็ง - 
บ้านดอนหัน ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 484,000.00 484,000.00 16,000.00 

630 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

151.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาหว้า 
หมู่ที่ 5 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2187 
ตำบลบ้านเม็ง - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 9 
ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

631 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

152.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนอง
สระ หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 
ตำบลบ้านกง - ทางหลวงชนบท ขก 2079 
ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

632 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

348.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสำราญ 
- ทางหลวงหมายเลข ขก 1039 อำเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 0 10,000.00 

633 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

349.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
ดอนปอแดง หมู่ที่ 16 (เส้นทางหนองแก
เสือ) ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงชนบท
หมายเลข ขก 1039 อำเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 0 10,000.00 

634 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

153.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านกงเก่า 
หมู่ที่ 1 - บ้านดอนโมง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้าน
กง - ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 12 เชื่อม
เขตเทศบาลตำบลดอนโมง อำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

635 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

154.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านเปือย 
หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน - บ้านหินลาด หมู่ที่ 
12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 486,000.00 486,000.00 14,000.00 

636 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

155.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านร่องสมอ 
หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน - บ้านหนองลุมพุก 
หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 
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637 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

156.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองสระ 
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกง - ทางหลวงหมายเลข 
12 (ถนนมลิวรรณ) บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 
ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

638 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

157.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านผือ - ดอนปู่
ตา - บ้านกงเก่า หมู่ที ่1 ตำบลบ้านกง 
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 485,000.00 485,000.00 15,000.00 

639 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

158.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 - บ้านคำไฮ 
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโก - บ้านทรัพย์
สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดูนสาด อำเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 2

700,000.00 465,000.00 465,000.00 235,000.00 

640 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

731.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด - 
บ้านผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงใหญ่ 
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

400,000.00 393,000.00 393,000.00 7,000.00 

641 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

732.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด - 
บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงใหญ่ 
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 

642 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

733.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลห้วย
โจด - บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุง
ใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

400,000.00 394,000.00 394,000.00 6,000.00 

643 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

734.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านประชาชื่น หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโน 
- บ้านหนองโก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโก 
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 

644 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

735.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ 10069 
บ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ - บ้านกุดโง้ง 
หมู่ที่ 3 - บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนอง
โน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

645 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

463.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง
กุงใหญ่ อำเภอกระนวน - สวนป่าดงซำ - 
บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเตย อำเภอ
ซำสูง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 

646 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

464.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านศรีเวียงชัย หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกุง
ใหญ่ - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลห้วย
โจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 
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647 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

465.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุง
ใหญ่ - บ้านโสกเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วย
โจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

648 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

466.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาโป่ง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวนาคำ - 
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง 
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

649 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

350.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
โนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอ
บ้านแฮด - ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

650 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

351.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
โนนทัน หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้าน
วังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

651 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

352.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง - 
เขตเทศบาลตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น 

1,042,000.00 1,042,000.00 0 0 

652 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

359.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านชาด หมู่ที่ 5 ตำบลเปือยใหญ่ - 
เชื่อมเขตตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น

499,500.00 492,000.00 492,000.00 7,500.00 

653 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

354.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหัน 
อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลหนองน้ำใส 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

499,500.00 491,000.00 491,000.00 8,500.00 

654 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

356.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลา
หมอ - เขตตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น 

499,500.00 491,000.00 491,000.00 8,500.00 

655 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

357.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ตำบลเปือยใหญ่ - 
เชื่อมทางหลวงสายโนนแดงเปือยใหญ่ 
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

499,500.00 491,000.00 491,000.00 8,500.00 

656 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

358.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 7 ตำบล
หนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา - เขตตำบล
บ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

499,500.00 492,000.00 492,000.00 7,500.00 

657 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

359.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านชาด หมู่ที่ 5 ตำบลเปือยใหญ่ - 
เชื่อมเขตตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น

499,500.00 492,000.00 492,000.00 7,500.00 
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658 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

360.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน
หนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน 
อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลป่าปอ อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

659 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

361.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน
หนองน้ำขุ่นเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน 
อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลวังหิน อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

660 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

362.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านห้วย
แคน หมู่ที่ 4 - บ้านหนองข้ีเห็น หมู่ที่ 6 
ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตตำบล
แคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

661 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

363.ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน
หนองไฮน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหัน 
อำเภอโนนศิลา - เขตติดต่อตำบลแคน
เหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

662 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

364.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
หลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนน
ศิลา - บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้าน
แท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

663 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

365.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยไร่
เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบลวัง
แสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 484,000.00 484,000.00 16,000.00 

664 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

366.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกจาก
ทางหลวง 2297 - บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ที่ 3 
ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

665 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

367.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สาย(ป่าโคก
ทำเล) บ้านหินฮาว หมู่ที่ 7 ตำบลขามป้อม 
อำเภอเปือยน้อย - ตำบลบ้านลาน อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 499,000.00 0 0 

666 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

368.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สาย(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลขาม
ป้อม อำเภอเปือยน้อย – ตำบลบ้านลาน 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 0 10,000.00 

667 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

369.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
นกเขียน หมู่ที่ 510 ตำบลขามป้อม อำเภอ
เปือยน้อย - ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

668 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

370.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกจาก 
ขก ถ 1-0089 (บ้านโสกนาค - บ้านวังหิน) 
- บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง อำเภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

669 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

371.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวฝาย 
หมู่ที่ 3 ตำบลเปือยน้อย - บ้านวังหิน หมู่ที่ 
2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 



หน้า 287 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

670 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

372.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายแยกจาก
บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลเปือยน้อย - 
บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง อำเภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

671 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

373.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สาย(ห้างกก
แดง) บ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง - 
ทางหลวงชนบทสาย ขก 4042 อำเภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

672 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

715.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเตย 
- บ้านดงซำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโนน อำเภอ
ซำสูง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 

673 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

716.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลคำแมด 
อำเภอซำสูง - บ้านหนองโอง หมู่ที่ 7 ตำบล
หนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

674 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

717.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดอนเขียง หมู่ที่ 4 ตำบลคำแมด 
อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น - บ้านหนอง
นาไร่เดียว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 

675 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

718.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายม หมู่ที่ 5 – บ้านดงซำ หมู่ที่ 
7 ตำบลบ้านโนน - บ้านโสกขาแก้ว หมู่ที่ 3 
ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

676 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

719.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโนน 
อำเภอซำสูง - บ้านสำโรง หมู่ที่ 12 ตำบล
บ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

677 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

730.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในโรงเรียนซำสูงพิทยาคม ตำบล
กระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 482,600.00 482,600.00 7,400.00 

678 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

720.ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหม้อคำ หมู่ที่ 6 ตำบลคูคำ - บ้าน
หนองไหล หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 500,000.00 0 0 

679 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

721.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ 
อำเภอซำสูง - บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 
ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 

680 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

722.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ 
อำเภอซำสูง - บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7 
ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 500,000.00 0 0 
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681 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

723.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคูคำ - บ้าน
กระนวน หมู่ที่ 2 ตำบลกระนวน อำเภอซำ
สูง จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 500,000.00 0 0 

682 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

724.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกทางหลวงชนบท ขก ถ 10069 
บ้านหนองบัวน้อย - บ้านกระนวน - บ้าน
โนน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 

683 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

728.ค่าก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน ข้ามลำห้วย
ยาง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลคำแมด 
อำเภอซำสูง ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองกุงแปน ตำบลหนองกุง
ใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

789,000.00 789,000.00 0 0 

684 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

375.ค่าก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำห้วยสามหมอ 
- ลำน้ำช ีบ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 และบ้าน
มูลนาค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอโคก
โพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

685 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

376.ค่าก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำห้วยสามหมอ 
- ลำน้ำช ีบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลซับ
สมบูรณ์ และตำบลโพธ์ิไชย อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

686 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

377.ค่าก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำน้ำชี บ้านโนน
ทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธ์ิไชย และตำบลบ้าน
โคก อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

687 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

378.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านซับแดง หมู่ที่ 5 ตำบลซับสมบูรณ์ - 
บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 

688 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

379.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลซับสมบูรณ์ - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

689 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

380.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนายาว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก - แหล่ง
ท่องเที่ยวกุดนาแซง อำเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

690 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

381.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 492,500.00 492,500.00 7,500.00 

691 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

382.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
หญ้ารังกา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธ์ิไชย - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 229 ตำบลซับ
สมบูรณ์ อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 
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692 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

383.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
หวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

693 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

384.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคก 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก - บ้านหนองหญ้ารงั
กา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

694 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

634.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 720 (ชุมชนริมชี) 
ตำบลท่าพระ - ทางหลวงชนบทหมายเลข 
ขก 1011 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

695 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

765.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต สายบ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 7 
ตำบลดอนช้าง - ทางหลวงชนบทหมายเลข 
4008 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 491,500.00 491,500.00 7,500.00 

696 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

640.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัว
ดีหมี หมู่ที่ 18 ตำบลท่าพระ - ตำบลดอน
หัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

697 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

385.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
ถนนสาย อบจ.ขอนแก่น 2045 จากบ้านนา
ชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภู
เวียง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลโนน
สะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

1,980,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 880,000.00 

698 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

386.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายทางหลวงแผ่นดินสายภูเวียง - กุดฉิม 
(2038) แยกบ้านถ้ำแข้ หมู่ที่ 8 ตำบลสง
เปือย - บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 ตำบลนา
ชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

1,981,000.00 1,970,000.00 1,970,000.00 11,000.00 

699 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

388.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 ตำบลหนอง
ตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

487,000.00 480,000.00 480,000.00 7,000.00 

700 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

390.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 13 - บ้านเลิง หมู่ที่ 8 
ตำบลโคกสี - ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

485,000.00 477,700.00 477,700.00 7,300.00 

701 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

392.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบ้านเลิง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสี - แยก
ทางหลวงแผ่นดินสาย 2183 ตำบลหนอง
ตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

485,000.00 471,000.00 471,000.00 14,000.00 

702 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

393.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล บ้านฝายหิน หมู่ที่ 6 - บ้านขนวน 
หมู่ที่ 2 ตำบลขนวน - ตำบลบ้านโคก 
อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

488,000.00 480,600.00 480,600.00 7,400.00 
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703 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

394.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล บ้านฝายหิน หมู่ที่ 6 - บ้านศาลา
ดิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ 
- ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

484,000.00 476,700.00 476,700.00 7,300.00 

704 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

395.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน 
อำเภอหนองนาคำ - บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 4 
ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

486,000.00 478,500.00 478,500.00 7,500.00 

705 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

396.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล บ้านคึมชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลขนวน - 
ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัด
ขอนแก่น 

484,000.00 477,000.00 477,000.00 7,000.00 

706 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

397.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลขนวน - 
ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัด
ขอนแก่น 

488,000.00 480,500.00 480,500.00 7,500.00 

707 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

398.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล เชื่อมระหว่างตำบลขนวน - อำเภอ
หนองนาคำ (ช่วงระหว่างบ้านหนองพู่ หมู่ที่ 
5 - บ้านขนวน) เทศบาลตำบลขนวน 
อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

488,000.00 480,600.00 480,600.00 7,400.00 

708 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

399.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข 2133 
บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก - 
ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัด
ขอนแก่น 

488,000.00 480,600.00 480,600.00 7,400.00 

709 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

400.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล สายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 - บ้าน
หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - 
ทางหลวงหมายเลข 2133 ตำบลขนวน 
อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 478,500.00 478,500.00 7,500.00 

710 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

401.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล สายบ้านหนองคอง หมู่ที่ 4 - บ้าน
หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - 
ทางหลวงหมายเลข 2133 ตำบลขนวน 
อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

484,000.00 476,700.00 476,700.00 7,300.00 

711 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

402.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล สายบ้านนาคูณ หมู่ที่ 3 ถึงถนนเข้า
โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ตำบลบ้าน
โคก - ทางหลวงหมายเลข 2133 อำเภอ
หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 
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712 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

403.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล สายทางหลวง 2133 ตำบลขนวน - 
บ้านหนองคอง หมู่ที่ 4 - บ้านนาคูณ หมู่ที่ 
3 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ 
จังหวัดขอนแก่น 

488,000.00 480,600.00 480,600.00 7,400.00 

713 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

404.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 ตำบลใน
เมือง - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลเขา
น้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 482,600.00 482,600.00 7,400.00 

714 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

405.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล สายหนองขาม - ซำบักลอ หมู่ที่ 1 
ตำบลในเมือง - ตำบลเมืองเก่าพัฒนา 
อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

715 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

407.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล สายบ้านเรือ หมู่ที่ 2 - บ้านสวน
กล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเรือ - ตำบลดินดำ 
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

716 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

409.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเวียง - บ้านห้วย
ทราย หมู่ที่ 5 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

485,000.00 477,700.00 477,700.00 7,300.00 

717 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

410.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล บ้านภูเวียง หมู่ที่ 4 ตำบลภูเวียง - 
บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเรือ 
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

718 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

411.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกุดดุก หมู่ที่ 3 ตำบลดินดำ อำเภอภู
เวียง - ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ 
จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 480,000.00 480,000.00 7,000.00 

719 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

412.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกุดดุก หมู่ที่ 34 ตำบลดินดำ - ตำบล
บ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

468,000.00 461,000.00 461,000.00 7,000.00 

720 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

413.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกุดดุก หมู่ที่ 4 ตำบลดินดำ - ตำบล
หว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

485,000.00 478,000.00 478,000.00 7,000.00 

721 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

414.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกถนนทางหลวงหมายเลข 2133 
เชื่อมบ้านดินดำ หมู่ที่ 7 อำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

482,000.00 474,700.00 474,700.00 7,300.00 

722 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

416.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาชุมแสง - 
ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

487,000.00 479,600.00 479,600.00 7,400.00 
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723 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

417.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล สายโยธาธิการขอนแก่น 2177 จาก
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง ถึง
บ้านหนองย่างแลน หมู่ที่ 3 ตำบลนา
ชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

724 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

418.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล สายแยกภูเวียง - หนองแก ถึงบ้าน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

489,000.00 481,600.00 481,600.00 7,400.00 

725 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

419.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 - บ้านโคกสง
เปือย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลหว้า
ทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

487,000.00 479,500.00 479,500.00 7,500.00 

726 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

420.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านกุดแคน หมู่ที่ 5 - บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 
3 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลหว้าทอง อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 474,700.00 474,700.00 7,300.00 

727 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

819.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์
คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 12 
(ถนนมลิวรรณ) ช่วงบ้านหนองโก หมู่ที่ 7 - 
บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดกว้าง 
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อม
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

4,898,000.00 4,888,000.00 0 10,000.00 

728 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

421.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านทุ่งชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งชมพู - 
ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

485,000.00 477,700.00 477,700.00 7,300.00 

729 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

422.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู - 
ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

482,000.00 474,700.00 474,700.00 7,300.00 

730 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

423.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล สายบ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 
ตำบลทุ่งชมพู - บ้านโคกสหกรณ์ หมู่ที่ 3 
ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 481,600.00 481,600.00 7,400.00 

731 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

424.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล สายทางเข้าบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 
6 ตำบลทุ่งชมพู - บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 
5 ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

732 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

425.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล สายซุ้มป้ายเฉลิมพระเกียรติตำบล
ทุ่งชมพู บ้านพระบาทโนนคูณ หมู่ที่ 8 
ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลหนองกุงธนสาร 
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

484,000.00 476,500.00 476,500.00 7,500.00 
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733 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

820.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัสต์
คอนกรีต สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 - 
บ้านบะยาว หมู่ที่ 19 ตำบลกุดกว้าง อำเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมทางหลวง
ชนบทหมายเลข ขก 2071 อำเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ 

3,297,000.00 3,297,000.00 0 0 

734 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

426.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล สายบ้านห้วยข้ีหนู หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่ง
ชมพู - ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 481,500.00 481,500.00 7,500.00 

735 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

427.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล สายบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ง
ชมพู - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหว้า
ทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

736 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

821.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายบ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 ตำบล
ดอนดั่ง - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลคึ
มชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

3,604,000.00 3,604,000.00 0 0 

737 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

822.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต สาย ขก ถ 10090 บ้านหนองกุง
สว่าง - บ้านโนนสะอาด (ช่วงบ้านกุดหว้า 
หมู่ที่ 9) อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

3,766,000.00 3,766,000.00 0 0 

738 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

823.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายบ้านแยกทางหลวงท้องถ่ิน 
ขก ถ 10127 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 
ตำบลหนองสองห้อง - ตำบลดงเค็ง อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

2,460,000.00 2,460,000.00 0 0 

739 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

824.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต สายบ้านเปาะ หมู่ที่ 12 ตำบล
หนองสองห้อง - ตำบลดงเค็ง อำเภอหนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

3,058,000.00 3,058,000.00 0 0 

740 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

825.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
โข่ย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพระ - ตำบลดอนหัน 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2,290,000.00 2,172,999.00 0 117,001.00 

741 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

826.ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำ
ห้วยเสือเต้น บ้านเทพอำนวย หมู่ที่ 9 
ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี 
'อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

871,000.00 825,000.00 0 46,000.00 

742 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

827.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์
คอนกรีต สายบ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 ตำบล
โนนทอง อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลท่านาง
แนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

10,000,000.00 9,985,000.00 9,985,000.00 15,000.00 
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743 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

428.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล สายบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 6 เชื่อม
ถนนโสกเสือ ตำบลทุ่งชมพู - ตำบลนาหว้า 
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

238,500.00 233,700.00 233,700.00 4,800.00 

744 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

429.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล สายบ้านโคกสงเปือย หมู่ที่ 4 เชื่อม
บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งชมพู - ตำบล
นาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

489,000.00 481,600.00 481,600.00 7,400.00 

745 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

828.ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10074 บ้าน
โคกล่าม - บ้านหลุบกุง อำเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

2,218,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 18,000.00 

746 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

829.ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์คอนกรีต สาย ขก ถ 10081 บ้าน
หนองแวงท่าวัด - บ้านแวงน้อย อำเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น

4,265,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 15,000.00 

747 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

831.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านดินดำ หมู่ที่ 1 (ส่างกกเดื่อ) - 
ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

487,000.00 479,600.00 479,600.00 7,400.00 

748 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

832.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดินดำ - 
บ้านโคกสง่า ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 487,000.00 0 0 

749 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

834.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอ
ภูเวียง - บ้านคึมชาติ ตำบลขนวน อำเภอ
หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

487,000.00 479,500.00 0 7,500.00 

750 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

834.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านวังชัย หมู่ที่ 5 ตำบลดินดำ อำเภอ
ภูเวียง - บ้านคึมชาติ ตำบลขนวน อำเภอ
หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

487,000.00 479,500.00 0 7,500.00 

751 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

837.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากทางหลวง 2038 ภูเวียงเวียงเก่า - บ้าน
หนองนาคำ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา 
อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

489,000.00 481,600.00 481,600.00 7,400.00 

752 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

838.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากทางหลวง 2133 ภูเวียงศรีบุญเรือง 
(แยกลาบบ่าง) ตำบลภูเวียง - บ้านดินดำ 
หมู่ที่ 7 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

482,000.00 474,000.00 474,000.00 8,000.00 

753 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

839.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากทางหลวง 230 (ทางเลี่ยงเมือง) - บ้าน
หนองแสง หมู่ที่ 12 ตำบลพระลับ อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 
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754 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

840.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากทางหมู่บ้านมะลิวัลย์ หมู่ที่ 7 - ทาง
หลวง 230 (ทางเลี่ยงเมือง) ตำบลแดงใหญ่ 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 475,000.00 475,000.00 7,000.00 

755 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

841.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านแดงน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านทุ่ม - 
ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

482,000.00 475,000.00 475,000.00 7,000.00 

756 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

842.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง 
อำเภอพระยืน - บ้านนิคม ตำบลดอนช้าง 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

485,000.00 477,700.00 477,700.00 7,300.00 

757 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

843.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 7 ตำบลแดงใหญ่ 
- ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

487,000.00 479,600.00 479,600.00 7,400.00 

758 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

844.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านทุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทุ่ม - ตำบล
บ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

468,000.00 460,900.00 460,900.00 7,100.00 

759 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

845.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านทุ่ม - 
ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 

487,000.00 479,600.00 479,600.00 7,400.00 

760 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

846.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านค้อ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอ
ภูเวียง - บ้านสระพังข่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนน
ทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

488,000.00 481,000.00 481,000.00 7,000.00 

761 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

847.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
จากทางหลวง 4021 ตำบลหนองกุงเซิน - 
บ้านใคร่นุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลกุดขอนแก่น 
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

484,000.00 476,700.00 476,700.00 7,300.00 

762 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

849.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
จากทางหลวง 2038 ภูเวียงเวียงเก่า ช่วง
บ้านถ้ำแข้ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย - บ้าน
โคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงธนสาร 
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 479,000.00 479,000.00 7,000.00 

763 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

850.ค่าก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง 
2038 ภูเวียงเวียงเก่า ช่วงบ้านโคกไร่ หมู่ที่ 
7 ตำบลสงเปือย - บ้านหนองเข่ือนช้าง หมู่
ที่ 17 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

488,000.00 480,600.00 480,600.00 7,400.00 

764 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

851.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
จากถนน อบจ.ขอนแก่น สายห้วยแคน
พัทยา 2 - บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 10 ตำบล
หนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

486,000.00 478,000.00 478,000.00 8,000.00 
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765 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

854.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล
จากถนน อบจ.ขอนแก่น สายห้วยแคน
พัทยา 2 ตำบลสงเปือย - บ้านหนองกุง
ธนสาร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงธนสาร 
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

484,000.00 476,000.00 476,000.00 8,000.00 

766 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

855.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
จากถนน อบจ.ขอนแก่น สายห้วยแคน
พัทยา 2 ตำบลหนองกุงเซิน - บ้านหนองกงุ
ธนสาร หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกุงธนสาร 
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

484,000.00 476,700.00 476,700.00 7,300.00 

767 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

856.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากทางหลวง 2038 ภูเวียง เวียงเก่า ตำบล
สงเปือย - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบล
หนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

487,000.00 479,600.00 0 7,400.00 

768 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

857.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากทางหลวง 4021 - บ้านค้อ หมู่ที่ 12 
ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

482,000.00 474,700.00 0 7,300.00 

769 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

858.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล จาก
บ้านหัวนาหม่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดขอนแก่น 
- บ้านหนองกะแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนอง
กุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

489,000.00 481,600.00 481,600.00 7,400.00 

770 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

859.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล จาก
ทางหลวง 2038 ภูเวียง เวียงเก่า - บ้าน
หนองเข่ือนช้าง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนทอง 
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

484,000.00 476,500.00 476,500.00 7,500.00 

771 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

861.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล จาก
ถนน อบจ.ขอนแก่น โคกสหกรณ์ ทุ่งชมพู 
ตำบลหนองกุงธนสาร - บ้านโคกสงเปือย 
หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 482,000.00 482,000.00 7,000.00 

772 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

862.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายทางหลวงหมายเลข 12 ขอนแก่น - ชมุ
แพ - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านทุ่ม 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

487,000.00 479,600.00 479,600.00 7,400.00 

773 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

863.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทุ่ม 
อำเภอเมือง-บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบล
บ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

484,000.00 476,700.00 476,700.00 7,300.00 

774 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

864.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านทุ่ม 
อำเภอเมือง - บ้านฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้าน
ฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

481,000.00 473,500.00 473,500.00 7,500.00 
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775 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

865.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านโคกใหญ่ อำเภอบ้านฝาง - บ้าน
หนองกุง ตำบลบ้านทุม่ - บ้านโคกล่าม หมู่
ที่ 2 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

488,000.00 480,600.00 480,600.00 7,400.00 

776 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

866.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 23 ตำบลสาวะถี - 
ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

777 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

867.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านกุดทิง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโนน 
อำเภอซำสูง - บ้านสำโรง ตำบลบ้านขาม 
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

489,000.00 481,600.00 481,600.00 7,400.00 

778 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

868.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลบัวใหญ่ 
(เลยสะพานโนนยาง) - ตำบลท่ากระเสริม 
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

488,000.00 480,700.00 480,700.00 7,300.00 

779 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

869.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวใหญ่ เชื่อม
ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 482,000.00 482,000.00 7,000.00 

780 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

870.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายกระนวน - บัวใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบัว
ใหญ่ - ทางหลวง ขก 4007 ตำบลบ้านขาม 
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

781 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

871.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลบัวใหญ่ จุดปาก
ทางเหล่าใหญ่ เชื่อมตำบลบ้านขาม อำเภอ
น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

488,000.00 480,000.00 480,000.00 8,000.00 

782 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

872.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน - 
ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น 

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

783 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

873.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านคำจ่ัน หมู่ที่ 16 ตำบลบัวเงิน - 
บ้านสนามบิน ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

488,000.00 480,600.00 480,600.00 7,400.00 

784 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

874.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านคำจ่ัน หมู่ที่ 6 ตำบลบัวเงิน - บ้าน
หัวบึง ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

486,000.00 479,000.00 479,000.00 7,000.00 

785 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

875.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวเงิน 
อำเภอน้ำพอง - บ้านกุดโง้ง ตำบลหนองโน 
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 478,000.00 478,000.00 8,000.00 
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786 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

877.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน - 
บ้านดงเรือง ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

488,000.00 480,600.00 480,600.00 7,400.00 

787 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

878.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวเงิน 
อำเภอน้ำพอง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

788 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

879.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านนาขาม หมู่ที่ 6 ตำบลพังทุย - 
ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 481,600.00 481,600.00 7,400.00 

789 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

881.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 8 - บ้านหัวบึง 
หมู่ที่ 3 ตำบลพังทุย - ตำบลหนองกุง 
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

790 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

882.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพังทุย - 
ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 481,600.00 481,600.00 7,400.00 

791 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

883.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านกุดพังทุย หมู่ที่ 1 ตำบลพังทุย - 
ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

792 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

430.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลสงเปือย เชื่อม
ทางหลวงชนบทสายบ้านโคกสูง - บ้านดอน
หัน ขก 2005 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 479,600.00 479,600.00 7,400.00 

793 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

431.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านท่าเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลสงเปือย - 
ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

482,000.00 474,500.00 474,500.00 7,500.00 

794 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

432.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลสงเปือย - ตำบล
นาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

485,000.00 477,000.00 477,000.00 8,000.00 

795 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

433.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลสงเปือย - 
ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 479,600.00 479,600.00 7,400.00 

796 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

434.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลสงเปือย - 
ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 474,500.00 474,500.00 7,500.00 

797 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

884.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านพังทุย หมู่ที่ 10 ตำบลพังทุย - 
ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 
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798 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

885.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านพังทุย - หัวบึง หมู่ที่ 3 ตำบลพัง
ทุย - ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

799 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

887.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายแยกทางหลวงแผน่ดิน 2039 บ้านโคก
สง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล - ตำบลบัวใหญ่ 
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

489,000.00 481,000.00 481,000.00 8,000.00 

800 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

888.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล 
แยกทางหลวง ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

801 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

889.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
แยกทางหลวงน้ำพอง - พระธาตุขามแก่น 
ตำบลบ้านขาม - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 
ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 481,600.00 481,600.00 7,400.00 

802 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

891.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านโนนเชือก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม 
อำเภอน้ำพอง - บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 ตำบล
ท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 481,500.00 481,500.00 7,500.00 

803 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

892.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระเสริม - 
ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

484,000.00 477,000.00 477,000.00 7,000.00 

804 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

895.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม 
อำเภอน้ำพอง - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 12 
ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

488,000.00 480,600.00 480,600.00 7,400.00 

805 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

435.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสงเปือย - 
ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

485,000.00 477,000.00 477,000.00 8,000.00 

806 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

436.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปือย - ตำบล
นาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

487,000.00 479,600.00 479,600.00 7,400.00 

807 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

896.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม 
อำเภอน้ำพอง - บ้านโนน ตำบลบ้านโนน 
อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

808 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

437.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านถ้ำแข้ หมู่ที่ 8 ตำบลสงเปือย - ตำบล
หนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

482,000.00 474,700.00 474,700.00 7,300.00 
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809 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

438.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลสงเปือย - 
ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

485,000.00 477,700.00 477,700.00 7,300.00 

810 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

439.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสงเปือย หมู่ที่ 11 ตำบลสงเปือย - 
ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

487,000.00 479,600.00 479,600.00 7,400.00 

811 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

898.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล จาก
บ้านบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 - บ้านโนนหัวช้าง หมู่
ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม 
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 479,000.00 479,000.00 7,000.00 

812 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

899.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล จาก
บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบัวใหญ่ - 
ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

484,000.00 477,000.00 477,000.00 7,000.00 

813 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

440.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล บ้านท่าเสี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลสงเปือย 
เชื่อมทางหลวงชนบทสายบ้านโคกสูง - 
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 11 ตำบลกุดขอนแก่น 
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 478,800.00 478,800.00 7,200.00 

814 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

441.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลสง
เปือย เชื่อมทางหลวงแผ่นดินสายบ้านภู
เวียง - กุดฉิม อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 482,000.00 482,000.00 7,000.00 

815 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

901.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล บ้าน
ดงเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำ
พอง - ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 479,000.00 479,000.00 7,000.00 

816 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

442.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 - บ้านหัน หมู่ที่ 4 
ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลบ้านเรือ 
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

487,000.00 479,600.00 479,600.00 7,400.00 

817 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

902.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านคอกคี หมู่ที่ 10 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอ
น้ำพอง - ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น 

488,000.00 480,600.00 480,600.00 7,400.00 

818 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

443.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ถึงบ้านวังขอนแดง 
หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลภู
เวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

485,000.00 477,700.00 0 7,300.00 

819 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

444.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12 - บ้านหัน 
หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบล
บ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 474,700.00 474,700.00 7,300.00 
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820 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

903.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล บ้าน
อุบล หมู่ที่ 3 - บ้านรกัชาติ หมู่ที่ 16 - บ้าน
นาคำน้อย หมู่ที่ 115 ตำบลทรายมูล - 
ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

488,000.00 480,500.00 480,500.00 7,500.00 

821 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

904.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
ถนนสายสามแยกถนนลาดยางสาย 2039 - 
บ้านสนามบิน หมู่ที่ 9 ตำบลพังทุย อำเภอ
น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

488,000.00 480,600.00 480,600.00 7,400.00 

822 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

905.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
ถนนสายบ้านหัวบึง หมู่ที่ 11 ตำบลพังทุย - 
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุง 
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

823 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

445.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุง
ธนสาร - บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสง
เปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

487,000.00 479,600.00 479,600.00 7,400.00 

824 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

446.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้านหนองกุง
ธนสาร หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุงธนสาร - 
ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

485,000.00 477,700.00 477,700.00 7,300.00 

825 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

907.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
ถนนสายบ้านดงเรือง หมู่ที่ 5 ตำบลพังทุย - 
บ้านคำบอน หมู่ที่ 8 ตำบลบัวเงิน อำเภอ
น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

826 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

447.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 12 ตำบลหนอง
กุงธนสาร - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 474,700.00 474,700.00 7,300.00 

827 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

908.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านหินแตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม - ตำบล
นาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

488,000.00 481,000.00 481,000.00 7,000.00 

828 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

909.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม - ตำบล
กุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

485,000.00 477,700.00 477,700.00 7,300.00 

829 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

448.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้านวังขอนแดง 
หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบล
บ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

487,000.00 479,600.00 479,600.00 7,400.00 

830 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

910.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม - ตำบล
นาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

481,000.00 473,000.00 473,000.00 8,000.00 

831 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

449.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกุง
ธนสาร - บ้านอ่างศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลสง
เปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

485,000.00 477,700.00 477,700.00 7,300.00 
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832 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

911.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านขาม หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน - ตำบล
กุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

485,000.00 477,700.00 0 7,300.00 

833 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

450.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลหนอง
กุงธนสาร - บ้านเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเรือ 
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 478,500.00 478,500.00 7,500.00 

834 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

912.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า - 
ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

490,000.00 482,600.00 482,600.00 7,400.00 

835 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

913.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านหนองขามพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลคำ
แคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 478,700.00 0 7,300.00 

836 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

914.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า - ตำบล
โพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 478,700.00 0 7,300.00 

837 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

452.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้านหัน 
หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบล
บ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

437,000.00 430,000.00 430,000.00 7,000.00 

838 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

453.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล สายบ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 1 - 
บ้านเทพรักษา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกุง
ธนสาร – ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

437,000.00 430,000.00 430,000.00 7,000.00 

839 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

454.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล บ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 2 ตำบล
หนองกุงธนสาร - บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 7 
ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

433,000.00 426,500.00 426,500.00 6,500.00 

840 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

455.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
เคพซีล สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 - บ้าน
วังขอนแดง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกุงธนสาร 
- บ้านเรือ ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

437,000.00 430,500.00 430,500.00 6,500.00 

841 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

456.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 – บ้านวังขอนแดง หมู่
ที่ 15 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลกดุ
ขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

433,000.00 426,500.00 426,500.00 6,500.00 

842 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

457.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 15 - บ้านโคกไม้งาม 
หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงธนสาร - ตำบลสง
เปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 482,600.00 482,600.00 7,400.00 
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843 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

915.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลนางาม - 
ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

483,000.00 475,700.00 0 7,300.00 

844 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

917.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านหัน หมู่ที่ 2 ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

489,000.00 481,600.00 0 7,400.00 

845 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

918.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเพ็ก - 
ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

486,000.00 478,700.00 0 7,300.00 

846 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

458.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านหนองโน หมู่ที่ 2 - ห้วยหินแตก บ้าน
โนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงเซิน - 
ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

484,000.00 477,000.00 477,000.00 7,000.00 

847 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

459.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
บ้านหนองกระเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุง
เซิน - ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

490,000.00 482,500.00 0 7,500.00 

848 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

460.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
บ้านหนองกุงเซิน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุง
เซิน - ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น 

487,000.00 479,600.00 479,600.00 7,400.00 

849 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

830.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 - บ้านหนองโน หมู่ที่ 
2 ตำบลหนองกุงเซิน - ตำบลนาหว้า 
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

487,000.00 479,600.00 479,600.00 7,400.00 

850 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

472.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
บัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวน
หม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 473,000.00 473,000.00 24,000.00 

851 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

473.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน
แสนสุข หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแปน - ทาง
หลวงชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 475,500.00 475,500.00 23,500.00 

852 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

474.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง 
หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน - ตำบลสวน
หม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

853 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

475.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจาน
เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน - ตำบล
โพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 477,900.00 477,900.00 21,100.00 

854 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

476.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
บัว หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - 
บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแพง อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 465,000.00 465,000.00 32,000.00 
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855 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

477.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคุต 
หมู่ที่ 8 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 474,000.00 474,000.00 24,000.00 

856 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

478.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
ก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า - บ้านหิน
กอง หมู่ที่ 4 ตำบลกดุเค้า อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 465,000.00 465,000.00 32,000.00 

857 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

479.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวนา
เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา - พื้นที่สวน
ป่า ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 467,000.00 467,000.00 32,000.00 

858 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

480.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
ไม้ตาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 474,000.00 474,000.00 24,000.00 

859 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

481.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหิน
แตก หมู่ที่ 7 ตำบลนางาม - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข ขก 2013 อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 475,500.00 475,500.00 23,500.00 

860 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

482.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกดุ
ขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - บ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 465,000.00 465,000.00 32,000.00 

861 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

483.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง
หลวงชนบทหมายเลข ขก 2013 - บ้านโคก
สูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 474,000.00 474,000.00 24,000.00 

862 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

484.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางาม 
หมู่ที่ 12 ตำบลนางาม - ทางหลวงชนบท
หมายเลข ขก 2013 อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 475,700.00 475,700.00 21,300.00 

863 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

485.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
ม่วง หมู่ที่ 12 - บ้านเขวา หมู่ที่ 9 ตำบลกุด
เค้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 475,500.00 475,500.00 23,500.00 

864 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

486.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาข่า 
หมู่ที่ 13 ตำบลนาข่า - ทางหลวงชนบท
หมายเลข 3010 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 474,000.00 474,000.00 24,000.00 

865 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

487.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหลุบคา 
หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขต
ติดต่อตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธ์ิไชย 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 475,500.00 475,500.00 23,500.00 

866 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

488.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮ
วก หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 473,000.00 473,000.00 24,000.00 
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867 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

489.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน
สัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน - บ้าน
โนนเขวา หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหม่อน อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

868 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

919.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพน
เพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

489,000.00 481,500.00 0 7,500.00 

869 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

920.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านห้วยฮวก หมู่ที่ 3 ตำบลโพนเพ็ก - 
ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

486,000.00 478,700.00 0 7,300.00 

870 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

921.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน - 
ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 481,600.00 0 7,400.00 

871 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

922.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลนาข่า - ตำบลนา
งาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

489,000.00 481,600.00 0 7,400.00 

872 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

923.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านผือ - 
ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 481,600.00 481,600.00 7,400.00 

873 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

924.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลพังทุย - 
บ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุง อำเภอ
น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 479,000.00 479,000.00 7,000.00 

874 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

925.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านผือ - 
ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 481,600.00 481,600.00 7,400.00 

875 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

926.ค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล 
สายบ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุง - 
ตำบลพังทุย อำเภอนำ้พอง จังหวัด
ขอนแก่น 

482,000.00 474,700.00 474,700.00 7,300.00 

876 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

927.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง 
อำเภอหนองเรือ - ตำบลกุดขอนแก่น 
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

489,000.00 482,000.00 482,000.00 7,000.00 

877 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

928.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกง - 
ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 482,000.00 482,000.00 7,000.00 

878 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

929.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านฟ้าเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเรือ 
- ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

432,000.00 425,500.00 425,500.00 6,500.00 



หน้า 306 

ลำดับ
ท่ี 

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

879 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

930.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านร่องสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทัน - 
ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 482,000.00 482,000.00 7,000.00 

880 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

931.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านกุดฉิม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน - 
ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

486,000.00 478,500.00 478,500.00 7,500.00 

881 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

932.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านโนนเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านค้อ - 
ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

489,000.00 481,700.00 481,700.00 7,300.00 

882 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

933.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ตำบลโนน
ทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

484,000.00 476,700.00 476,700.00 7,300.00 

883 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

934.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านเนินทอง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านค้อ – 
ทางหลวงหมายเลข 2 ตำบลโนนท่อน 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

484,000.00 476,700.00 476,700.00 7,300.00 

884 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

935.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านภูมูลเบ้า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง - 
ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

885 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

936.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านสระพังข่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 อำเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

886 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

937.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเม็ง 
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - ตำบล
บ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

486,000.00 479,000.00 0 7,000.00 

887 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

938.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านหาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเม็ง - 
ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

482,000.00 474,700.00 474,700.00 7,300.00 

888 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

939.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านดงน้อย หมู่ที ่14 ตำบลโนนทอง - 
ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 481,600.00 481,600.00 7,400.00 

889 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

490.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขาม
ป้อม หมู่ที่ 15 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่า
ศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 475,700.00 475,700.00 21,300.00 

890 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

491.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเค็ง 
หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา - ทางหลวงชนบท
หมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 467,000.00 467,000.00 32,000.00 
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891 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

492.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่า
ศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา - บ้านโนน
สว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 474,000.00 474,000.00 24,000.00 

892 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

493.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแจ้ง 
หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี - 
เขตตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 488,600.00 488,600.00 10,400.00 

893 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

494.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหม่อน - ทางหลวง
ชนบทหมายเลข 4008 อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 473,000.00 473,000.00 24,000.00 

894 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

495.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
โจด หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

895 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

496.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
ขาม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดเค้า - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2062 อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 481,000.00 481,000.00 16,000.00 

896 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

497.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
โน หมู่ที่ 5 - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 
ตำบลกุดเค้า - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 488,600.00 488,600.00 10,400.00 

897 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

498.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเขวา 
หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี - เขต
ติดต่อตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

898 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

499.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหวาย
หลึม หมู่ที่ 10 ตำบลนาข่า - บ้านโนนงาม 
หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 478,000.00 478,000.00 21,000.00 

899 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

500.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำคันโซ่ 
หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ทางหลวงชนบท
หมายเลข 2284 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 473,000.00 473,000.00 24,000.00 

900 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

501.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านคำน้อย 
หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี - 
เขตตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

901 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

502.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่า
ศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา - บ้านขาม
ป้อม หมู่ที่ 10 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 481,000.00 481,000.00 16,000.00 
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902 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

503.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
ไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 483,500.00 483,500.00 15,500.00 

903 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

504.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน
คูณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี 
- ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 477,000.00 477,000.00 21,000.00 

904 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

505.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางาม 
หมู่ที่ 5 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี - 
ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 483,000.00 483,000.00 16,000.00 

905 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

506.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหิน
แตก หมู่ที่ 7 - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบล
นางาม - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 481,000.00 481,000.00 16,000.00 

906 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

507.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน
งาม หมู่ที่ 2 ตำบลนางาม - ตำบลคำแคน 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

907 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

508.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
บัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า - ตำบลนา
งาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 481,000.00 481,000.00 16,000.00 

908 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

509.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหม่อน - ตำบล
หนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 483,000.00 483,000.00 16,000.00 

909 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

510.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน
สำนัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแปน อำเภอ
มัญจาคีรี - บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 ตำบล
ศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 487,500.00 487,500.00 10,500.00 

910 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

511.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอน
พันชาด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแปน - ตำบล
สวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 488,000.00 488,000.00 11,000.00 

911 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

512.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
ก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอ
มัญจาคีรี - ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 481,000.00 481,000.00 16,000.00 

912 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

513.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
ไห หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจา
คีรี - บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย 
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

913 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

514.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเค็ง 
หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี - 
ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 481,000.00 481,000.00 16,000.00 
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914 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

515.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโสกน้ำ
ขุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี 
- ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 483,500.00 483,500.00 15,500.00 

915 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

516.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง
หลวงชนบทหมายเลข 2284 - บ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองสังข์ อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภมิู

498,000.00 487,500.00 487,500.00 10,500.00 

916 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

517.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 บ้านโนน
สว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนเพ็ก - พื้นที่สวนป่า 
ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 483,000.00 483,000.00 16,000.00 

917 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

518.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - บ้าน
คำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 481,000.00 481,000.00 16,000.00 

918 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

519.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
บัว หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจา
คีรี - ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

919 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

520.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน
พยอม หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหม่อน - ตำบล
กุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 480,900.00 480,900.00 16,100.00 

920 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

521.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านขาม
ป้อม หมู่ที่ 15 - บ้านโนนคุต หมู่ที่ 8 ตำบล
โพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 488,600.00 488,600.00 10,400.00 

921 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

522.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 บ้านป่าผุ หมู่
ที่ 4 - บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 ตำบลสวน
หม่อน - ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

922 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

523.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้าน
แก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคก
โพธ์ิไชย - บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนา
ข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 483,000.00 483,000.00 16,000.00 

923 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

524.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสูง 
หมู่ที่ 4 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อตำบลหนอง
สังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

497,000.00 480,000.00 480,000.00 17,000.00 

924 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

525.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านท่าเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลคำแคน - 
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพน
เพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 
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925 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

526.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลกุดเค้า - 
ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 483,000.00 483,000.00 16,000.00 

926 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

527.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอ
มัญจาคีรี - เขตบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 
ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

927 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

528.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 ตำบลกุดเค้า - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 473,500.00 473,500.00 25,500.00 

928 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

529.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านหนองไห หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแปน - 
บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 482,000.00 482,000.00 15,000.00 

929 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

530.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านแจ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแปน - ตำบล
ท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 475,000.00 475,000.00 23,000.00 

930 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

531.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านหนองไห หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแปน - 
ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 482,000.00 482,000.00 15,000.00 

931 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

532.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนเพ็ก - 
ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 488,500.00 488,500.00 10,500.00 

932 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

533.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านนาจานเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแปน 
- ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

933 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

534.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแปน 
- ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 473,500.00 473,500.00 25,500.00 

934 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

535.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านนาข่า หมู่ที่ 7 ตำบลนาข่า - บ้านขาม 
หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 488,000.00 488,000.00 9,000.00 

935 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

536.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า - 
ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 
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936 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

537.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพน
เพ็ก อำเภอมัญจาคีรี - บ้านแก่นประดู่ หมู่
ที่ 8 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 473,000.00 473,000.00 26,000.00 

937 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

539.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร ช่วง
บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำแคน - บ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลนางาม อำเภอ
มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 482,800.00 482,800.00 16,200.00 

938 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

540.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสงแดง 
หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธ์ิไชย - 
ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 480,900.00 480,900.00 16,100.00 

939 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

541.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลนาแพง 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย - ตำบลวังแสง อำเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 498,000.00 0 0 

940 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

542.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง อำเภอโคก
โพธ์ิไชย - บ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง 
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 480,000.00 480,000.00 17,000.00 

941 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

544.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก - 
ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 498,000.00 488,000.00 0 

942 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

545.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 229 อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 499,000.00 489,000.00 0 

943 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

546.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกดุ
ลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 480,000.00 480,000.00 17,000.00 

944 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

547.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย - บ้านกดุหมากเห็บ หมู่ที่ 4 
ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

945 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

548.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย - บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 
ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 
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946 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

549.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านโนนกระยอม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธ์ิไชย 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย - เขตบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 
3 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

947 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

550.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกดุ
ลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย - เขตบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังแสง 
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 482,500.00 482,500.00 15,500.00 

948 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

551.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพธ์ิ
ไชย หมู่ที่ 4 ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 488,600.00 488,600.00 10,400.00 

949 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

552.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพธ์ิ
ไชย หมู่ที่ 6 ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอโคกโพธ์ิ
ไชย - เขตบ้านโนนข่า หมู่ที่ 6 ตำบลวังแสง 
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 486,000.00 486,000.00 11,000.00 

950 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

553.ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
หญ้ารังกา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธ์ิไชย - ตำบล
ซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 482,000.00 482,000.00 16,000.00 

951 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

554.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านหนองยายเกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง 
อำเภอชนบท - บ้านกดุหมากเห็บ หมู่ที่ 4 
ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

952 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

555.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง - ตำบล
ห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

953 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

556.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านวังแสง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแสง - ตำบล
โนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 482,800.00 482,800.00 16,200.00 

954 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

557.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร สาย
บ้านวังแสงใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลวังแสง - บ้าน
หนองเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนพะยอม 
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 482,000.00 482,000.00 15,000.00 

955 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

940.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านกุดเลา หมู่ที ่3 ตำบลโนนทอง - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2038 อำเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

486,000.00 478,700.00 478,700.00 7,300.00 

956 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

941.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง - 
ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

306,000.00 301,000.00 301,000.00 5,000.00 
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957 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

942.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านเม็ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้าน
แท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

489,000.00 481,600.00 481,600.00 7,400.00 

958 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

943.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเม็ง 
- ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

486,000.00 479,000.00 0 7,000.00 

959 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

944.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเม็ง - 
ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

488,000.00 480,600.00 480,600.00 7,400.00 

960 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

945.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านเม็ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเม็ง - ตำบล
ยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

489,000.00 481,700.00 481,700.00 7,300.00 

961 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

946.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเม็ง 
- ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

484,000.00 476,700.00 476,700.00 7,300.00 

962 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

947.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สาย ขก ถ 2114 บ้านโนนเรือง หมู่ที่ 8 
ตำบลบ้านค้อ – บ้านหนองกอย หมู่ที่ 3 
ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 

487,000.00 480,000.00 480,000.00 7,000.00 

963 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

948.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ- 
ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 481,600.00 481,600.00 7,400.00 

964 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

949.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลยางคำ - 
ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

489,000.00 481,600.00 481,600.00 7,400.00 

965 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

951.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโนน
สะอาด อำเภอหนองเรือ - ตำบลนาชุมแสง 
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

489,000.00 482,000.00 482,000.00 7,000.00 

966 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

952.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลโนน
สะอาด - ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 

489,000.00 481,600.00 0 7,400.00 

967 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

953.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ 
สายบ้านโคกสี หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านค้อ – 
ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

453,500.00 446,000.00 446,000.00 7,500.00 

968 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

954.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านหนองทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังหินลาด - 
ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 
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969 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

955.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลวังหินลาด - 
ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

970 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

957.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแพ 
- ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

971 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

960.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสา
เล้า - ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

972 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

961.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลนา
หนองทุ่ม อำเภอชุมแพ - ตำบลห้วยม่วง 
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

973 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

962.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแพ - แหล่ง
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์โนนเมือง อำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

1,339,000.00 768,000.00 768,000.00 571,000.00 

974 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

963.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสา
เล้า - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

975 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

964.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลขัว
เรียง - ทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

976 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

965.ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์
เครื่องจักรกลของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000.00 979,600.00 0 20,400.00 

977 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

1. ค่าก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียแบบบึง
ประดิษฐ์ ในชุมชนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 
ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

870,000.00 870,000.00 0 0 

978 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

956.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล 
บ้านหนองหนามแท่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนอง
เขียด อำเภอชุมแพ - ตำบลภูห่าน อำเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

979 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

162.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนงาม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหัน - บ้าน
จอมศรี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเขียด อำเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

980 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

163.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านมาลา หมู่ที่ 3 - บ้านสว่างวารี หมู่ที่ 10 
(สายโสกปลา) ตำบลชุมแพ - เทศบาลเมือง
ชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 
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981 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

729.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต บ้านแห่ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแพ - 
เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 489,500.00 489,500.00 7,500.00 

982 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

1.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 (ขอนแก่น 
- เชียงยืน) บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 (ข้างแสงทวี) 
ตำบลบึงเนียม - ตำบลพระลับ อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,800.00 491,700.00 491,700.00 8,100.00 

983 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

2.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
บึงฉิม หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเนียม - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 209 (ขอนแก่น - เชยีง
ยืน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

498,400.00 490,900.00 0 7,500.00 

984 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

3.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองบัวน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองตูม - 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น

499,500.00 490,800.00 490,800.00 8,700.00 

985 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

4.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองตูม หมู่ที่ 12 ตำบลหนองตูม - ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,500.00 491,500.00 491,500.00 8,000.00 

986 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

5.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
เลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี – ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,800.00 492,000.00 492,000.00 7,800.00 

987 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

6.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองไหล หมู่ที่ 7 - บ้านโคกสี หมู่ที่ 213 
ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

497,300.00 488,500.00 488,500.00 8,800.00 

988 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

700.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลโนน
สมบูรณ์ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบล
นางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

490,000.00 490,000.00 0 0 

989 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

130.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
หนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเม็ง - ป่าสงวน
ภูเม็ง เชื่อมเขตตำบลยางคำ อำเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

990 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

662.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านท่าลาด หมู่ที่ 5 ตำบลหัวนาคำ อำเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2322 (ตอนกระนวน - 
ท่าคันโท) 

500,000.00 492,000.00 492,000.00 8,000.00 

991 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

725.ค่าปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ถ 10069 
บ้านหนองโน – ทุ่งใหญ่ (ช่วงบ้านกุดโง้ง) 
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น 

1,000,000.00 690,000.00 690,000.00 310,000.00 
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992 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

245.ค่าก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้าน
คำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจา
คีรี - ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 482,800.00 482,800.00 16,200.00 

993 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

2. ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ บนถนนสายเทศบาล เมือง
กระนวน บ้านโนนราศรี หมู่ที่ 18 – บ้าน
คำไฮ หมู่ที่ 3 ตำบล หนองโก อำเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 500,000.00 0 0 

994 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

3. ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ บนถนนสายบ้านใหม่ชัยมงคล 
หมู่ที่ 19 ตำบลหนองโก – บ้านหนองซา 
หมู่ที่ 6 เทศบาล ตำบลน้ำอ้อม ตำบลน้ำ
อ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 500,000.00 0 0 

995 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

1. ค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ บนถนนสาย ขก ถ 10049 
บ้านหนองบัวน้อย – บ้านกระนวน ช่วง
บ้านแห้ว หมู่ที่ 89 ตำบลบ้านโนน อำเภอ
ซำสูง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 500,000.00 0 0 

996 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

3) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ขอนแก่น 2 

1,000,000.00 998,910.39 998,910.39 1,089.61 

997 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

2) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ขอนแก่น 2 

820,000.00 810,684.63 810,684.63 9,315.37 

998 การพัฒนาเมือง
และชุมชน 

1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ขอนแก่น 

107,480.37 107,480.37 107,480.37 0 

999 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

2. อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ขอนแก่น 

3,000,000.00 2,480,000.00 2,480,000.00 520,000.00 

1000 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

4. อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ขอนแก่น 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0 

1001 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

1.ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

1,180,000.00 942,340.00 942,340.00 237,660.00 

1002 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

2. อุดหนุนเทศบาลนครขอนแก่น 600,000.00 600,000.00 600,000.00 0 

1003 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

2. ค่าใช้จ่ายโครงการในการส่งเสริมอาชีพ
แบบเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแก่น 

1,402,000.00 1,380,500.00 1,380,500.00 21,500.00 

1004 การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

1. อุดหนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 0 

1005 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 0 

1006 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ
อันตราย จังหวัดขอนแก่น 

450,000.00 450,000.00 450,000.00 0 
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1007 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7.ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.) 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0 

1008 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

191. ค่าขุดสระน้ำส่งเสริมอาชีพแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตอำเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น 

480,000.00 480,000.00 0 0 

1009 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9. ค่าขุดลอกลำห้วยสีดอ ช่วงบ้านยานาง 
หมู่ที่ 2 ตำบลเพ็กใหญ่ - บ้านลอมคอม หมู่
ที่ 8 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1010 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10. ค่าขุดลอกลำห้วยสีดอ (ตอนบน) ช่วง
บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 ตำบลเพ็กใหญ่ - 
บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลลอมคอม อำเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1011 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

11. ค่าขุดลอกลำห้วยหลักด่าน ช่วงบ้าน
โนนหอม หมู่ที่ 8 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล 
- เขตตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1012 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

12. ค่าขุดลอกลำห้วยทางควาย ช่วงบ้านทุ่ง
แค หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ - เขตตำบล
ก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1013 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

13. ค่าขุดลอกลำห้วยข้ีหนู (ตอนล่าง) ช่วง
บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเก่างิ้ว - เขต
ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัด
ขนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1014 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

14. ค่าขุดลอกลำห้วยหนองแวงน้อย 
(ตอนล่าง) ช่วงบ้านหนองแวงนางเบ้า
พัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงนางเบ้า 
อำเภอพล - เขตตำบลปอแดง อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1015 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

15. ค่าขุดลอกลำห้วยนา (ตอนล่าง) ช่วง
บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลละหาน
นา - เขตบ้านรวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวัด 
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1016 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

16. ค่าขุดลอกลำห้วยขอนขว้าง ช่วงบ้าน
แวงน้อย หมู่ที่ 1 (ในเขตเทศบาลตำบลแวง
น้อย) - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลแวง
น้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1017 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

17. ค่าขุดลอกลำห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้านหลัก
ด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสอง
ห้อง - เขตตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 
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1018 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

18. ค่าขุดลอกลำห้วยอีหลอด ช่วงบ้านโสก
นกเต็นพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโสกนกเต็น 
อำเภอพล - เขตตำบลหนองเม็ก อำเภอ
หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1019 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

168. ค่าขุดลอกลำห้วยผักตบ ช่วงบ้านหลัก
ด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน - ตำบลสำโรง 
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1020 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

20. ค่าขุดลอกลำห้วยไทร ช่วงบ้านวังทอง 
หมู่ที่ 2 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง - 
เขตตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1021 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

21. ค่าขุดลอกลำห้วยทราย บ้านคอกคี หมู่
ที่ 9 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลบ้านขาม อำเภอ
น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

300,000.00 294,000.00 294,000.00 6,000.00 

1022 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

22. ค่าขุดลอกลำห้วยโจด ช่วงบ้านห้วยโจด 
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - เขตบ้านหนอง
มะเขือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1023 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

23. ค่าขุดลอกลำห้วยโจด ช่วงบ้านหนอง
มะเขือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะเขือ - เขต
บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนข่า อำเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1024 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

24. ค่าขุดลอกลำห้วยม่วง (ตอนล่าง) ช่วง
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลโจดหนองแก 
- เขตตำบลโสกนกเตน็ อำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1025 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

25. ค่าขุดลอกลำห้วยหนองไฮ ช่วงบ้าน
ประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลโจดหนองแก - บ้าน
ชาด หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพล อำเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1026 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

26. ค่าขุดลอกหน้าฝายลำห้วยแอก ช่วง
บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลโจดหนองแก - 
เขตตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น 

400,000.00 392,000.00 392,000.00 8,000.00 

1027 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

28. ค่าขุดลอกลำห้วยอีเฒ่า (ตอนล่าง) ช่วง
บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ตำบลโจดหนองแก 
- เขตบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลโสกนกเต็น 
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1028 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

27. ค่าขุดลอกลำห้วยอีโซ ช่วงบ้านเหมือด
แอ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโจดหนองแก - บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1029 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

29. ค่าขุดลอกลำห้วยไทร ช่วงบ้านโสกขาม
น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล - 
เขตตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 
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1030 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

30. ค่าขุดลอกลำห้วยอิสานเขียว บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอ
หนองเรือ - ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุม
แพ จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1031 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

31. ค่าขุดลอกลำห้วยหลัว ตอนกลาง บ้าน
เม็ง หมู่ที่ 1218 - บ้านหนองโน หมู่ที่ 8 
ตำบลบ้านเม็ง เชื่อมตำบลยางคำ อำเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1032 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

32. ค่าขุดลอกลำห้วยหัน บ้านหนองเม็ก 
หมู่ที่ 5 - บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 ตำบล
บ้านกง - เชื่อมเขตตำบลหนองเรือ อำเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1033 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

34. ค่าขุดลอกลำห้วยปอ บ้านกุดฉิม หมู่ที่ 
8 ตำบลโนนทัน - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2038 - ลำน้ำเชิญ ตำบลหนอง
เรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1034 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

35. ค่าขุดลอกลำห้วยบุนา ตอนล่างช่วงที่ 2 
ช่วงบ้านเปือย หมู่ที่ 5 - บ้านโนนทัน หมู่ที่ 
1 ตำบลโนนทัน - ตำบลโนนสะอาด อำเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1035 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

33. ค่าขุดลอกลำห้วยกุดเลา บ้านทรัพย์
เจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลโนนทอง อำเภอ
หนองเรือ - บ้านถ้ำแข้ หมู่ที่ 8 ตำบลสง
เปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1036 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

36. ค่าขุดลอกลำห้วยฝายใหญ่ บ้านโนนทัน 
หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทัน - ตำบลกุดกว้าง 
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1037 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

37. ค่าขุดลอกลำห้วยไผ่ บ้านหนองเข่ือน
ช้าง หมู่ที่ 617 ตำบลโนนทอง - ลำน้ำเชิญ 
ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1038 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

39. ค่าขุดลอกลำห้วยเสือเข้ียว บ้านคอน
ฉิม หมู่ที่ 1 ตำบลคอนฉิม - ตำบลแวงใหญ่ 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 486,000.00 486,000.00 10,000.00 

1039 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

40. ค่าขุดลอกลำห้วยดอนหวาย บ้านโนน
เก่าน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลคอนฉิม - ตำบลแวง
ใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 486,000.00 486,000.00 10,000.00 

1040 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

41. ค่าขุดลอกลำห้วยข้ีนาค บ้านดอนโจด 
หมู่ที่ 6 ตำบลคอนฉิม - ตำบลแวงใหญ่ 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 486,000.00 486,000.00 10,000.00 

1041 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

137. ค่าขุดลอกลำห้วยแก ช่วงบ้านโนน
ใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนฉิม - ตำบลใหม่นา
เพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 480,000.00 480,000.00 17,000.00 
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1042 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

43. ค่าขุดลอกลำห้วยหนองเอี่ยน 
(ตอนล่าง) บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 
ตำบลคอนฉิม - ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอ
แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

494,000.00 484,000.00 484,000.00 10,000.00 

1043 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

44. ค่าขุดลอกลำห้วยสองคอน บ้านหนอง
แซง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ 
- ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

496,000.00 486,000.00 486,000.00 10,000.00 

1044 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

45. ค่าขุดสระน้ำกินโนนบ้านเก่า บ้านโนน
ทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง - ตำบลโนน
สะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

491,000.00 481,000.00 481,000.00 10,000.00 

1045 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

46. ค่าขุดลอกหนองกุดสวนแตง บ้านโนน
ทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง - ตำบลโนน
สะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

495,000.00 485,000.00 485,000.00 10,000.00 

1046 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

47. ค่าขุดลอกลำห้วยหลักด่าน ช่วงบ้าน
หนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่นาเพียง 
อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลก้านเหลือง อำเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 486,000.00 486,000.00 10,000.00 

1047 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

48. ค่าขุดลอกลำห้วยหนองเอี่ยน บ้านถลุง
เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอ
แวงใหญ่ - ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น 

496,000.00 486,000.00 486,000.00 10,000.00 

1048 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

138. ค่าขุดลอกลำห้วยแก ช่วงบ้านห้วยแก 
หมู่ที่ 12 ตำบลใหม่นาเพียง - ตำบลโนน
สะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 480,800.00 480,800.00 17,200.00 

1049 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

50. ค่าขุดลอกลำห้วยกุดรู ช่วงบ้านโสกไผ่ 
หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่นาเพียง - ตำบลคอนฉิม 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 486,000.00 486,000.00 10,000.00 

1050 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

52. ค่าขุดลอกลำห้วยโสกรัง ช่วงบ้านอีโล 
หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน้อย - เขตตำบล
ก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1051 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

53. ค่าขุดลอกลำห้วยทราย ช่วงบ้านศรี
เมือง หมู่ที่ 12 ตำบลแวงน้อย - บ้านหญ้า
คา หมู่ที่ 7 ตำบลละหานนา อำเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1052 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

54. ค่าขุดลอกลำห้วยนา (ตอนกลาง) ช่วง
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 ตำบลแวงน้อย - เขต
บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลทางขวาง อำเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1053 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

55. ค่าขุดลอกลำห้วยยางบง ช่วงบ้านป่า
เป้ง หมู่ที่ 8 ตำบลแวงน้อย - เขตบ้านน้ำ
ซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 
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1054 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

56. ค่าขุดลอกลำห้วยน้อย ช่วงบ้านหนอง
ม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทางขวาง - เขตตำบลท่า
วัด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1055 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

57. ค่าขุดลอกลำห้วยนา ช่วงบ้านหนอง
ม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทางขวาง - เขตตำบล
แวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1056 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

58. ค่าขุดลอกลำห้วยพระเจ้า ช่วงบ้าน
หนองโก หมู่ที่ 3 ตำบลก้านเหลือง - เขต
ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1057 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

59. ค่าขุดลอกลำห้วยหินแตก ช่วงบ้านโสก
น้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบลก้านเหลือง - เขตบ้าน
ป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทอง อำเภอ
แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1058 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

60. ค่าขุดลอกลำห้วยโปร่ง ช่วงบ้านหนอง
แขม หมู่ที่ 3 ตำบลแวงน้อย - เขตบ้านน้ำ
ซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1059 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

61. ค่าขุดลอกลำห้วยหลุบโพง ช่วงบ้าน
โพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางแนว - เขต
บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทอง 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1060 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

62. ค่าขุดลอกลำห้วยยางบง (ตอนล่าง) 
ช่วงบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตำบลท่านาง
แนว - เขตบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 ตำบล
ละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1061 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

63.ค่าขุดลอกลำห้วยหินลอด ช่วงบ้านโคก
ใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลก้านเหลือง - เขตบ้าน
โนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1062 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

64. ค่าขุดลอกลำห้วยหลักด่าน ช่วงบ้าน
โสกกระหนวน หมู่ที่ 4 ตำบลก้านเหลือง 
อำเภอแวงน้อย - เขตบ้านหนองแดง หมู่ที่ 
2 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1063 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

65. ค่าขุดลอกลำห้วยหินลาด (ตอนบน) 
ช่วงบ้านหนองดู่พัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบล
ละหานนา - เขตแม่น้ำชี อำเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1064 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

66. ค่าขุดลอกลำห้วยหินลาดน้อย ช่วงบ้าน
ทุ่งมน หมู่ที่ 3 ตำบลละหานนา - เขตบ้าน
ลาด หมู่ที่ 6 ตำบลทา่วัด อำเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1065 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

67. ค่าขุดลอกลำห้วยหลุ่งจาน (ตอนกลาง) 
ช่วงบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวัด 
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขต
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 
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1066 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

69. ค่าขุดลอกลำห้วยนกเอี้ยง ช่วงบ้านนา
ข่า หมู่ที่ 7 ตำบลนาข่า - เขตติดต่อตำบล
กุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 482,500.00 482,500.00 15,500.00 

1067 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

70. ค่าขุดลอกลำห้วยคำแคน ช่วงบ้านคำ
แคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน - ตำบล
โพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 487,000.00 0 10,000.00 

1068 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

73. ค่าขุดลอกลำห้วยคำปากดาว ช่วงบ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลคำแคน - ตำบล
นาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 483,500.00 483,500.00 15,500.00 

1069 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

74. ค่าขุดลอกลำห้วยบุหรี่ ช่วงบ้านแจ้ง 
หมู่ที่ 4 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลนาข่า 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 479,000.00 479,000.00 18,000.00 

1070 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

75. ค่าขุดลอกลำห้วยคำปากดาว ช่วงบ้าน
กุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคำแคน - ตำบล
นาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 481,000.00 481,000.00 17,000.00 

1071 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

76. ค่าขุดลอกลำห้วยฮวก ช่วงบ้านห้วยฮ
วก หมู่ที่ 2 - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบล
โพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1072 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

77. ค่าขุดลอกลำห้วยเสือตาย ช่วงบ้านกุด
ขอนแก่น หมู่ที่ 9 - บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 8 ตำบล
คำแคน - ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 483,000.00 483,000.00 17,000.00 

1073 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

78. ค่าขุดลอกหนองแก่งกุดโดก (ด้านทิศ
ตะวันออก) บ้านดงเก่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าน
โต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

482,000.00 472,000.00 472,000.00 10,000.00 

1074 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

79. ค่าขุดลอกลำห้วยหินลาด บ้านหนองโก 
หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม - ตำบลเปือยน้อย 
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 487,500.00 487,500.00 10,500.00 

1075 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

80. ค่าขุดลอกลำห้วยลำวังชู บ้านขามป้อม 
หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองแวง อำเภอ
กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

500,000.00 489,000.00 489,000.00 11,000.00 

1076 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

82. ค่าขุดลอกลำห้วยแคนน้อย บ้านโนน
เหลี่ยม หมู่ที่ 4 ตำบลเปือยน้อย - ตำบล
ขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 488,000.00 488,000.00 11,000.00 

1077 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

83. ค่าขุดลอกลำห้วยวังม่วง บ้านวังหิน หมู่
ที่ 2 ตำบลสระแก้ว - ตำบลวังม่วง อำเภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 496,000.00 0 0 

1078 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

84. ค่าขุดลอกลำห้วยวังปลา บ้านโนนเขวา 
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง - 
บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 12 ตำบลพระยืน อำเภอ
พระยืน จังหวัดขอนแก่น

478,000.00 468,000.00 468,000.00 10,000.00 
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1079 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

87. ค่าขุดลอกลำห้วยอีตัน บ้านดงเย็น หมู่
ที่ 7 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง - เขต
อุทยานน้ำพอง ตำบลบ้านผือ อำเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1080 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

90. ค่าขุดลอกลำห้วยกุดตะวง บ้านป่า
หวายนั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวายน่ัง - บ้าน
โนนค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้าน
ฝาง จังหวัดขอนแก่น 

255,000.00 249,900.00 249,900.00 5,100.00 

1081 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

91. ค่าขุดลอกลำห้วยจ่ัน บ้านฝาง หมู่ที่ 2 
ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง - บ้านแดง
น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

411,000.00 402,000.00 402,000.00 9,000.00 

1082 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

92. ค่าขุดลอกลำห้วยหนองเอี่ยน บ้านปอ
แดง หมู่ที่ 1 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท - 
บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 7 ตำบลแวงใหญ่ 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1083 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

93. ค่าขุดลอกลำห้วยยาง บ้านหนอง
สะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท 
- บ้านดอนบานไท หมู่ที่ 2 ตำบลแวงใหญ่ 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1084 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

94. ค่าขุดลอกลำห้วยกำพี้ บ้านหนองแวง
น้อย หมู่ที่ 4 ตำบลปอแดง - บ้านทุ่มห้วย 
หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1085 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

95. ค่าขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านมาบตากล้า 
หมู่ที่ 5 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท - บ้าน
หลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1086 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

96. ค่าขุดลอกลำห้วยบาก บ้านคำสมบัติ 
หมู่ที่ 3 - บ้านดงเรือง หมู่ที่ 1 ตำบลคำม่วง 
- เชื่อมเขตตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขา
สวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 0 10,000.00 

1087 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

97. ค่าขุดลอกลำห้วยคำมะไฟ บ้านโนน
ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวน
กวาง - เชื่อมเขตตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 0 10,000.00 

1088 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

98. ค่าขุดลอกหนองแล้งสาธารณประโยชน์ 
บ้านป่าหวายน่ัง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสวน
กวาง - ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 500,000.00 0 0 

1089 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

188. ค่าขุดลอกหนองอ้อ บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 
10 ตำบลดอนหัน - ตำบลท่าพระ อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1090 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

189. ค่าขุดลอกหนองประปา บ้านห้วยเตย 
หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพระ - ตำบลดอนหัน 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 437,190.68 437,190.68 62,809.32 
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1091 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

99. ค่าขุดลอกหนองสาธารณะโคกหมาก
หม้อ บ้านกุดธาตุน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลกุด
ธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 487,000.00 487,000.00 12,000.00 

1092 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

100. ค่าขุดลอกหนองสาธารณะหนองจอก 
บ้านสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลกุดธาตุ อำเภอ
หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

496,000.00 486,000.00 486,000.00 10,000.00 

1093 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

101. ค่าขุดลอกหนองช้างตาย บ้านหนอง
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคก - เขต
ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1094 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

102. ค่าขุดลอกหนองสาธารณะหน้าฝาย 
บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคก 
อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

220,000.00 216,000.00 216,000.00 4,000.00 

1095 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

108. ค่าขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านหลุบคา 
หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา - 
ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น 

493,900.00 484,000.00 484,000.00 9,900.00 

1096 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

103. ค่าขุดลอกหนองสาธารณะหนองกิบ
แกบ บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคก
สำราญ อำเภอบ้านแฮด - อำเภอบ้านไผ ่
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 499,000.00 0 0 

1097 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

105. ค่าขุดลอกหนองสาธารณะหนองดิน
เหนียว บ้านเล็บเงือก หมู่ที่ 4 ตำบลโคก
สำราญ อำเภอบ้านแฮด - อำเภอบ้านไผ ่
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 0 10,000.00 

1098 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

106. ค่าขุดสระน้ำส่งเสริมอาชีพแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตอำเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น 

480,000.00 480,000.00 0 0 

1099 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

107. ค่าขุดลอกลำห้วยโปร่ง บ้านห้างข้าว 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหัน - เขตเทศบาลตำบล
โนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

497,500.00 486,900.00 486,900.00 10,600.00 

1100 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

109. ค่าขุดลอกหน้าฝายชลประทาน บ้าน
หนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน - เทศบาล
ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัด
ขอนแก่น 

499,100.00 489,000.00 489,000.00 10,100.00 

1101 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

110. ค่าขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นา อำเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1102 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

114. ค่าขุดลอกหนองบุ้งบ้าน บ้านนา
ตับเต่า หมู่ที่ 4 ตำบลซับสมบูรณ์ และ
ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 500,000.00 0 0 

1103 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

115. ค่าขุดลอกลำห้วยหนองเบ็น บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง และตำบล
บ้านโคก อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 
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1104 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

116. ค่าขุดลอกลำห้วยกุดเวียน - ลำน้ำช ี
บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธ์ิไชย อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1105 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

117. ค่าขุดลอกลำห้วยวังชาตรี บ้านมูล
นาค หมู่ที่ 7 ตำบลโพธ์ิไชย - ตำบลบ้าน
โคก อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1106 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

118. ค่าขุดลอกหนองฆ่าแข้ บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง และตำบล
บ้านโคก อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1107 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

119. ค่าขุดลอกหนองแก บ้านมูลนาค หมู่ที่ 
10 ตำบลโพธ์ิไชย และตำบลบ้านโคก 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 500,000.00 0 0 

1108 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

120. ค่าขุดลอกลำห้วยแฝก บ้านนาตับเต่า 
หมู่ที่ 4 ตำบลซับสมบูรณ์ และตำบลโพธ์ิ
ไชย อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1109 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

121. ค่าขุดลอกลำห้วยหนองไฟไหม้เสื้อ 
บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธ์ิไชย และ
ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1110 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

122. ค่าขุดลอกลำห้วยบ่า บ้านโคก หมู่ที่ 1 
ตำบลบ้านโคก และตำบลโพธ์ิไชย อำเภอ
โคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1111 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

123. ค่าขุดลอกลำห้วยแห่ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 
3 ตำบลซับสมบูรณ์ และตำบลโพธ์ิไชย 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1112 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

124. ค่าขุดลอกลำห้วยบุหรี่ บ้านแก้งคร้อ 
หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง และตำบลบ้านโคก 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1113 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

125. ค่าขุดลอกลำห้วยห้วยคำปากดาว 
บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 9 ตำบล คำแคน - 
ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

1114 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

126. ค่าขุดลอกลำห้วยเตย บ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวน
หม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 481,000.00 481,000.00 16,000.00 

1115 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

127. ค่าขุดลอกลำห้วยยาง บ้านหนองยาย
เกลี้ยง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - 
ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 

1116 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

128. ค่าขุดลอกลำห้วยหินปูน บ้านห้วยไร่
ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม - ตำบล
กุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1117 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

129. ค่าขุดลอกลำห้วยแก่นแทว บ้านห้วย
ไร่เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพะยอม - ตำบล
กุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 482,500.00 482,500.00 15,500.00 
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1118 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

130. ค่าขุดลอกลำห้วยแก้งคร้อ บ้าน
แก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง อำเภอโคก
โพธ์ิไชย - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 482,000.00 482,000.00 17,000.00 

1119 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

131. ค่าขุดลอกลำห้วยโพง บ้านแก้งคร้อ 
หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพง - ตำบลโพธ์ิไชย 
อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น 

497,000.00 479,700.00 479,700.00 17,300.00 

1120 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

133. ค่าขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านหนองสอง
ห้อง หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม อำเภอมัญจา
คีรี จังหวัดขอนแก่น - เขตติดต่อตำบล
หนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

497,000.00 487,000.00 487,000.00 10,000.00 

1121 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

134. ค่าขุดลอกลำห้วยหว้า บ้านห้วยแล้ง 
หมู่ที่ 7 ตำบลคำแคน - ตำบลโพนเพ็ก 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 481,000.00 481,000.00 16,000.00 

1122 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

135. ค่าขุดลอกลำห้วยซับม่วง บ้านห้วย
แล้ง หมู่ที่ 14 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 484,000.00 484,000.00 15,000.00 

1123 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

136. ค่าขุดลอกลำห้วยแล้ง บ้านคำคันโซ่ 
หมู่ที่ 6 ตำบลคำแคน - ตำบลนางาม 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

497,000.00 481,000.00 481,000.00 16,000.00 

1124 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

139. ค่าขุดลอกลำห้วยกุดรู ช่วงบ้านโจด
ใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่นาเพียง - ตำบล
โนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

497,000.00 481,000.00 481,000.00 16,000.00 

1125 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

141. ค่าขุดลอกลำห้วยเกิ้ง ช่วงบ้านเกิ้ง หมู่
ที่ 4 ตำบลบ้านไผ่ - ตำบลในเมือง อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

1126 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

142. ค่าขุดลอกลำห้วยดอนเสือโคก บ้าน
โพธ์ิไชย หมู่ที่ 4 ตำบลโพธ์ิไชย - ตำบลบ้าน
โคก อำเภอโคกโพธ์ิไชย จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1127 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

143. ค่าขุดลอกลำห้วยแอก ช่วงบ้านหลัก
ด่าน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอพล - เขตบ้านกุดหอยกาบ หมู่ที่ 6 
ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1128 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

144. ค่าขุดลอกลำห้วยม่วง ช่วงบ้านห้วย
ม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1129 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

146. ค่าขุดลอกลำห้วยหนองไห ช่วงบ้าน
โนนกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 
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1130 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

147. ค่าขุดลอกลำห้วยลึก ช่วงบ้านโคก
ล่าม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวงโสกพระ 
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - เขตตำบลโนน
เพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1131 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

148. ค่าขุดลอกลำห้วยแอกใต้ ช่วงบ้าน
หนองแปน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวงโสก
พระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - เขตบ้าน
หนองบัวนาค อำเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1132 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

150. ค่าขุดลอกลำห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเม็ก - เขตตำบล
หันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1133 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

151. ค่าขุดลอกลำห้วยหิน ช่วงบ้านหนอง
อรุณ หมู่ที่ 3 ตำบลลอมคอม - เขตเทศบาล
เมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1134 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

153. ค่าขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้าน
โนนตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะเขือ - เขต
บ้านโนนพริก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสง่า อำเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1135 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

155. ค่าขุดลอกลำห้วยคลองไผ่ ช่วงบ้าน
หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม - 
ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1136 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

158. ค่าขุดลอกลำห้วยตะกั่ว ช่วงบ้าน
หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม - 
ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1137 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

159. ค่าขุดลอกลำห้วยโคกเติ้น ช่วงบ้าน
หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม - 
ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1138 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

160. ค่าขุดลอกลำห้วยหนองไผ่ล้อม - 
หนองบัวแดง ช่วงบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 
ตำบลหนองไผ่ล้อม - เทศบาลตำบลหนอง
สองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1139 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

161. ค่าขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้าน
หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม - 
ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

496,000.00 486,000.00 486,000.00 10,000.00 

1140 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

162. ค่าขุดลอกลำห้วยเลาใหญ่ ช่วงบ้าน
เก่าค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือย
น้อย - บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนดู่ 
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 
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1141 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

163. ค่าขุดลอกลำห้วยเลาน้อย ช่วงบ้าน
หนองบัวน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว 
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น - ตำบล
ปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1142 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

164. ค่าขุดลอกลำห้วยยางบง ช่วงบ้านห้วย
แร่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - 
ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1143 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

165. ค่าขุดลอกลำห้วยโสกรัง ช่วงบ้านวัง
ม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย 
- ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1144 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

166. ค่าขุดลอกลำห้วยวังตับควาย ช่วง
บ้านวังหิน หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว - ตำบล
วังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1145 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

167. ค่าขุดลอกลำห้วยอีหลอด ช่วงบ้าน
โนนเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเม็ก - 
ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

1146 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

169. ค่าขุดลอกลำห้วยหนองพอก 
(ตอนล่าง) ช่วงบ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลว
วังหิน อำเภอหนองสองห้อง - ตำบลโสกนก
เต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1147 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

170. ค่าขุดลอกลำห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้าน
หลักด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน - ตำบล
สำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1148 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

171. ค่าขุดลอกลำห้วยลำดวน (ตอนบน) 
ช่วงบ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนดั่ง - 
ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1149 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

172. ค่าขุดลอกลำห้วยหนองวัดป่า ช่วง
บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดัง่ - 
ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1150 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

175. ค่าขุดลอกลำห้วยน้อย ช่วงบ้านหนอง
ค้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ ่
- ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

429,000.00 420,000.00 420,000.00 9,000.00 

1151 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

174. ค่าขุดลอกสระน้ำวังโพน ช่วงบ้าน
หลักด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน - ตำบล
สำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

498,000.00 488,000.00 488,000.00 10,000.00 

1152 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

178. ค่าขุดลอกลำห้วยภูเหล็ก ช่วงบ้าน
ผักหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาน - ตำบล
หินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 
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1153 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

179. ค่าขุดลอกลำห้วยหนองโน ช่วงบ้าน
สร้างแป้น หมู่ที่ 112 ตำบลบ้านลาน - 
ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1154 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

180. ค่าขุดลอกลำห้วยวังไฮ ช่วงบ้านสร้าง
แป้น หมู่ที่ 112 ตำบลบ้านลาน - ตำบลป่า
ปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1155 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

181. ค่าขุดลอกลำห้วยวังยาว ช่วงบ้านดอน
นาแพง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านลาน - ตำบลป่า
ปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1156 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

182. ค่าขุดลอกลำห้วยวังขอนแดง ช่วง
บ้านลาน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลาน - ตำบล
หินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1157 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

184. ค่าขุดลอกลำห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้าน
เหล่าชาด หมู่ที่ 10 ตำบลหันโจด - ตำบล
โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1158 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

185. ค่าขุดลอกลำห้วยเสือเฒ่า ช่วงบ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเม็ก - 
ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1159 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

186. ค่าขุดลอกลำห้วยวังม่วง ช่วงบ้านโนน
สว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดั่ง - เทศบาล
ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง 
จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1160 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

187. ค่าขุดลอกลำห้วยวังน้ำกิน ช่วงบ้าน
หนองเสี้ยว หมู่ที่ 7 ตำบลวังหิน - ตำบล
สำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น 

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1161 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. ค่าขุดลอกลำห้วยบ่อ ช่วงบ้านหนองแวง
แอก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนข่า - บ้านหันน้อย 
หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1162 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2. ค่าขุดลอกลำห้วยโจดใหญ่ ช่วงบ้านโนน
เมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนข่า - บ้านโนนเพ็ก 
หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1163 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3. ค่าขุดลอกลำห้วยวังแสง (ตอนล่าง) ช่วง
บ้านป่าพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะเขือ - 
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 12 ตำบลหนอง
แวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1164 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4. ค่าขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้าน
เก่างิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเก่างิ้ว - เขตตำบลเพ็ก
ใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 
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1165 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5. ค่าขุดลอกลำห้วยไส้ไก่ ช่วงบ้านโนน
ตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะเขือ - บ้าน
หนองสำโรง หมู่ที่ 10 ตำบลลอมคอม 
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1166 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6. ค่าขุดลอกลำห้วยหญ้าไทร ช่วงบ้าน
หนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเขือ - 
บ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ตำบลลอมคอม 
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1167 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

193. ค่าขุดลอกลำห้วยกุดลาด (ตอนบน) 
ช่วงบ้านลาด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวัด - เขต
บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลละหาน
นา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1168 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

194. ค่าขุดลอกลำห้วยทราย ช่วงบ้าน
หนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 2 ตำบลละหาน
นา - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทาง
ขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1169 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

195. ค่าขุดลอกลำห้วยทราย ช่วงบ้านทุ่ง
มน หมู่ที่ 3 ตำบลละหานนา - บ้านลาด 
หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1170 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

201. ค่าขุดลอกลำห้วยนา ช่วงบ้านแวง
น้อย หมู่ที่ 1 ตำบลแวงน้อย - เขตตำบล
ทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1171 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

202. ค่าขุดลอกลำห้วยนา ช่วงบ้านกุดลาด 
(ตอนล่าง) ช่วงบ้านลาด หมู่ที่ 6 ตำบลท่า
วัด - เขตบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบล
ละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

400,000.00 392,000.00 392,000.00 8,000.00 

1172 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

203. ค่าขุดลอกลำห้วยหลุ่งจาน (ตอนล่าง) 
ช่วงบ้านรวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวัด - เขต
ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 

400,000.00 392,000.00 392,000.00 8,000.00 

1173 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

204. ค่าขุดลอกลำห้วยส้มปล่อย ช่วงบ้าน
หนองโกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวัด - เขต
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทางขวาง 
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

400,000.00 392,000.00 392,000.00 8,000.00 

1174 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

205. ค่าขุดลอกลำห้วยโนนจาน ช่วงบ้าน
โคกล่าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวัด อำเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตตำบลโนนจาน 
อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 

400,000.00 392,000.00 392,000.00 8,000.00 

1175 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

140. ค่าขุดลอกลำห้วยหนองแวงไร่ ช่วง
บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง - 
เขตติดต่อตำบลภูเหลก็ อำเภอบ้านไผ่ 
จังหวัดขอนแก่น 

498,000.00 487,000.00 487,000.00 11,000.00 

1176 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

71. ค่าขุดลอกลำห้วยเดื่อ ช่วงบ้านหนอง
แปน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแปน อำเภอ
มัญจาคีรี - เขตติดต่อตำบลโคกสำราญ 
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

499,000.00 483,600.00 483,600.00 15,400.00 
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1177 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

190. ค่าขุดลอกลำห้วย บ้านหนองวัดป่า 
หมู่ที่ 4 ตำบลดอนดั่ง - บ้านหนองบัวแดง 
หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น

499,000.00 489,000.00 489,000.00 10,000.00 

1178 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

42. ค่าขุดลอกลำห้วยแก บ้านโนนใหญ่ หมู่
ที่ 2 ตำบลคอนฉิม - ตำบลโนนสะอาด 
อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

494,000.00 484,000.00 484,000.00 10,000.00 

1179 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

49. ค่าขุดลอกลำห้วยหลักด่าน (ตอนล่าง) 
ช่วงบ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่นา
เพียง อำเภอแวงใหญ่ - ตำบลหัวทุ่ง อำเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น 

496,000.00 486,000.00 486,000.00 10,000.00 

1180 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

192. ค่าขุดลอกหนองน้ำ (ป่าช้า
สาธารณประโยชน์) บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 
เทศบาลตำบลแวงน้อย - ตำบลแวงน้อย 
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

1,604,000.00 1,075,000.00 1,075,000.00 529,000.00 

1181 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

19. ค่าขุดลอกลำห้วยกระจาย ช่วงบ้าน
หนองทุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน - บ้านสำโรง
เหนือ หมู่ 6 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสอง
ห้อง จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1182 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

196. ค่าขุดลอกลำห้วยโนนอีฝ้าย ช่วงบ้าน
หนองแวงนอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองมะเขือ 
- บ้านศรีกระดานพล หมู่ที่ 1 ตำบลลอม
คอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1183 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7. ค่าขุดลอกลำห้วยหนองสำโรง ช่วงบ้าน
ทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลลอมคอม - บ้านคู
ขาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1184 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8. ค่าขุดลอกลำห้วยหิน (ตอนบน) ช่วงบ้าน
หนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลลอมคอม - บ้านเพ็ก
ใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1185 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

152. ค่าขุดลอกลำห้วยโจด ช่วงบ้านโสก
ขามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโสกนกเต็น - บ้าน
โจดหนองแก หมู่ที่ 1 ตำบลโจดหนองแก 
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

500,000.00 490,000.00 490,000.00 10,000.00 

1186 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

159.ค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายในตำบลหนองโก อำเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น 

220,000.00 220,000.00 0 0 

1187 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

160.ค่าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายในตำบลบ้านฝาง อำเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น 

220,000.00 220,000.00 0 0 

1188 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

72. ค่าขุดลอกลำห้วยนาโน ช่วงบ้านหนอง
ต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข่า - ตำบลสวนหม่อน 
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

498,000.00 482,700.00 482,700.00 15,300.00 
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1189 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

11. ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานธรณี
ขอนแก่น (KhonKaen GeoPark) 

900,000.00 538,900.00 538,900.00 361,100.00 

1190 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 3,500,000.00 401,546.00 401,546.00 3,098,454.00 

1191 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 3,500,000.00 401,546.00 401,546.00 3,098,454.00 

1192 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

4.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

70,070,000.00 69,981,037.09 69,981,037.09 88,962.91 

1193 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

7.ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

300,000.00 108,500.00 108,500.00 191,500.00 

1194 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

5.ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

400,000.00 382,460.00 382,460.00 17,540.00 

1195 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

3.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0 

1196 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

1.1 ค่าปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2,302,000.00 2,302,000.00 0 0 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

ท้ังหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

จำนวน 
งบประมาณ 

จำนวน 
งบประมาณ 

จำนวน 
งบประมาณ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

1.การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 121 928,737,500.00 58 33,887,530.00 23 29,942,394.28 23 29,942,394.28

2.การพัฒนาการศึกษา 226 413,535,385.00 95 2,797,986,600.00 64 2,774,851,489.48 61 2,769,707,489.48
3.การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 1,281 850,364,600.00 970 518,276,360.37 911 504,807,151.39 790 406,838,452.39
4.การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน 39 38,844,500.00 9 6,954,500.00 6 6,102,840.00 6 6,102,840.00
5.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม 475 347,743,228.00 218 91,521,500.00 185 88,472,690.68 172 82,621,690.68
6.การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีดี 116 316,370,400.00 19 82,302,000.00 7 73,777,089.09 6 71,475,089.09

รวม 2,258 2,895,595,613.00 1,369 3,530,928,490.37 1,196 3,477,953,654.92 1,058 3,366,687,955.92
 

 
ช.ผลการดำเนนิงาน  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนก่น  โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง มีผลการดำเนินงานที่สำคัญสามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนและประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 334 
 

 ทั้งนี้  หากประชาชนท่านใดหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานโปรดเสนอข้อความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการได้ที่ หมายเลข
โทรศัพท์/โทรสาร 0 - 4323 - 6793 ต่อ 0 - 4323 - 9256 หรือทางเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  www.kkpao.go.th  เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ในระยะต่อไป 
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