




 
 

๑ 

บัญชีขอรับความเห็นชอบการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
เพื่อประกอบการประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒56๖     

ในการประชุม ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น  คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
แนบท้ายหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ว                  ลงวันที่           ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

๑) บัญชีขอรับความเห็นชอบการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
     เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒56๖        
     จ านวน  ๙๘  แห่ง 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสาร

วันที่ 

มต ิก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อ  

วันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 

1 กระนวน บ้านฝาง 
 
 
 

 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล พ.ศ.2566  (ระยะเวลาด าเนินการ 
จ านวน 7 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และ
จ านวน 7 วัน ช่วงเทศกาลสงการนต์ 2566) 

อบต.บ้านฝาง  
ท่ี ขก 73701/299   

ลงวันท่ี  
9 กันยายน 2565 

11146 
13 ก.ย.2565 

-เห็นชอบ 

2 กระนวน ดูนสาด โครงการสืบสานประเพณีรดน  าด าหัวขอพร
ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(ระยะเวลาด าเนินการ 13 เมษายน 2566) 

อบต.ดูนสาด   
ท่ี ขก 72401/185 

ลงวันท่ี  
22 กันยายน 2565 

 

21494 
23 ก.ย.2565 

-เห็นชอบ 

3 กระนวน หนองกุงใหญ่ โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาศมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวม
ใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 
100 ล้านต้น ประจ าปีงบประมาณ 2566 
(ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม – กันยายน 
2566) 
 

อบต.หนองกุงใหญ่  
ท่ี ขก.76101/455 

ลงวันท่ี  
16 กันยายน 2565 

21429 
23 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

4 บ้านแฮด โนนสมบูรณ์ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 (ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม – 
กรกฎาคม 256๖) 

อบต.โนนสมบูรณ์  
ท่ี ขก 73201/558 

ลงวันท่ี  
14 กันยายน 2565 

 

20675 
16 ก.ย.2565 

-เห็นชอบ 

5 พระยืน หนองแวง โครงการจัดจ้างผู้ด าเนินการจัดเก็บและก าจัด 
ขยะในต าบลหนองแวง งานกองช่าง (ระยะ 
เวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 256๕ – 30 
กันยายน 256๖) 

อบต.หนองแวง  
ท่ี ขก 88801/๗๗๒ 

ลงวันท่ี  
2๒ กันยายน 256๕ 

 

2๑๖๔๕ 
2๖ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

 



 
 

๒ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสาร

วันที่ 

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อ  

วันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 

6 ภูผาม่าน นาฝาย โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในชุมชน (ระยะเวลาด าเนิน 
การ 1 ตุลาคม 2565 – 3๑ พฤษภาคม 
2566) 

อบต.นาฝาย  
ท่ี ขก 81701/2๔๑ 

ลงวันท่ี  
2๖ กันยายน 256๕ 

 

2๑๖๘๘ 
2๗ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

7 ภูผาม่าน ห้วยม่วง โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัด
แยกขยะ ประจ าปี 256๖ (ระยะเวลาด าเนิน 
การ ปีงบประมาณ 256๖) 

อบต.ห้วยม่วง  
ท่ี ขก ๘๙๓๐.๑/๖๒๑ 

ลงวันท่ี  
2๑ กันยายน 256๕ 

 

2๑๓๗๘ 
๒๒ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๘ สีชมพู ดงลาน โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ 
อัคคีภัยเบื องต้น ประจ าปีงบประมาณ 256๖ 
(ระยะเวลาด าเนินการ จ านวน ๑ วัน ช่วง
เดอืน มิถุนายน 256๖) 

อบต.ดงลาน  
ท่ี ขก 72301/28๖ 

ลงวันท่ี  
๘ กันยายน 256๕ 

 

2๐๐๘๖ 
๘ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๙ สีชมพู บริบูรณ์ โครงการปลูกป่าเพื่ อการอนุรักษ์ดินและ 
น  า สร้างสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ประจ าปี
งบประมาณ 256๖ (ระยะเวลาด าเนินการ  
1 พฤศจิกายน 256๕–30กันยายน 256๖) 

อบต.บริบูรณ์  
ท่ี ขก 73301/๓๒6 

ลงวันท่ี  
๒๖ กันยายน 256๕ 

 

2๑๘๗๕ 
๓๐ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๑๐ สีชมพู หนองแดง โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว (ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) 

อบต.หนองแดง  
ท่ี ขก 76201/4๗๑ 

ลงวันท่ี  
๒๑ กันยายน 256๕ 

 

1๑๗๙๔ 
2๓ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๑๑ สีชมพู สีชมพู โครงการปลูกป่ าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 
ประจ าปีงบประมาณ 256๖ (ระยะเวลา
ด าเนิน มิถุนายน 256๖–กรกฎาคม 256๖) 

อบต.สีชมพู  
ท่ี ขก 75801/5๑๑ 

ลงวันท่ี  
1๙ กันยายน 256๕ 

 

2๑๓๙๕  
22 ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๑๒ สีชมพู ศรีสุข โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ต าบลศรีสุข (ระยะเวลาด าเนินการ สิงหาคม 
– กันยายน ๒๕๖๖) โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ระยะเวลา
ด าเนินการเดือนมีนาคม - เมษายน 2565) 
 

อบต.ศรีสุข  
ท่ี ขก 75701/๕๙๗ 

ลงวันท่ี  
1๓ กันยายน 256๕ 

2๑๙๖๖ 
๓๐ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

 
 
 



 
 

๓ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสาร

วันที่ 

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อ  

วันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วนัที่จังหวัดรับเอกสาร) 
๑๓ พล เก่างิ ว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ขยะชุมชนต าบลเก่างิ ว (ระยะเวลาด าเนินการ 
มกราคม – กันยายน 256๖) 

อบต.เก่างิ ว  
ท่ี ขก 77701/๒๖๓ 

ลงวันท่ี  
๒๗ กันยายน 256๕ 

 

2๒๐๙๙ 
๓๐ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๑๔ พล โนนข่า โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
ทางสังคมต าบลโนนข่า (ระยะเวลาด าเนินการ 
มกราคม - กันยายน 256๖) 

อบต.โนนข่า  
ท่ี ขก 82101/๔๖๓ 

ลงวนัท่ี  
๑๔ กันยายน 256๕ 

 

2๐๘๙๓ 
๑๔ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๑๕ พล หนองมะเขือ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล “จังหวัดสะอาด”
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖”ต าบลหนอง
มะเขือร่วมใจ คัดแยกและลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือน” (ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 
256๕ - กันยายน 256๖) 
 

อบต.หนองมะเขือ  
ท่ี ขก 88501/๗๖๕ 

ลงวันท่ี  
๑๖ กันยายน 256๕ 

2๐๙๒๐ 
๑๙ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๑๖ พล หัวทุ่ง โครงการการจัดการมูลฝอยติดเชื อในชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระยะ เวลา
ด าเนินการ มกราคม - กันยายน 256๖) 

อบต.หัวทุ่ง  
ท่ี ขก 89701/๕๕๘ 

ลงวนัท่ี  
2๖ กันยายน 256๕ 

 

2๑๗๔๖ 
7 ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๑๗ พล เมืองพล โครงการป้องกันและลดอุบัติ เหตุ จราจร 
ช่วงเทศกาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖  

อบต.เมืองพล  
ท่ี ขก.86101/๔๓๗ 

ลงวันท่ี  
28 กันยายน 256๕ 

2๑๘๒๑ 
28 ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๑๘ พล โคกสง่า โครงการ รักน  า รักป่า รักษาแผ่นดิน (ระยะ  
เวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม 2565 – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๖) 

อบต.โคกสง่า  
ท่ี ขก 71601/๒๘๘ 

ลงวันท่ี  
2๘ กันยายน 256๕ 

 

๒๑๘๖๔ 
2๙ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๑๙ พล หนองแวงโสกพระ โครงการ ฝึกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน
และศึกษาดูงาน (ในห้วงปีงบประมาณ๒๕๖๖) 

อบต.หนองแวงโสกพระ 
ท่ี ขก 76701/๒๑๙ 

ลงวันท่ี  
๑ กันยายน 256๕ 

 

๑๙๕๑๒ 
2 ก.ย.256๕ 

-เหน็ชอบ 

 



 
 

๔ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสาร

วันที่ 

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อ  

วันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
๒๐ พล ลอมคอม โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรค (ระยะ 

เวลาด าเนินการพฤษภาคม 256๖-กันยายน  
๒๕๖๖) 

อบต.ลอมคอม  
ท่ี ขก 75001/๔๒๕ 

ลงวันท่ี  
๑๙ กันยายน 256๕ 

 

2๑๔๘๓ 
๒๓ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๒๑ พล หนองแวงนางเบ้า โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย) (ระยะเวลา
ด าเนินการ เดือน มีนาคม - กันยายน 256๖) 

อบต.หนองแวงนางเบ้า 
ท่ี ขก 76601/๕๖๕ 

ลงวันท่ี  
2๗ กันยายน 256๕ 

 

2๑๙๔๗ 
๒๙ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๒๒ พล โจดหนองแก โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ระ เวลาด าเนินการ 1  มิ ถุ นาย น  – 3๐
กันยายน 256๖) 

อบต.โจหนองแก  
ท่ี ขก 71901/๕๘๗ 

ลงวันท่ี  
1๓ กันยายน 256๕ 

 

2๐๙๑๗ 
๑๙ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๒๓ พล โสกนกเต็น โครงการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื นบ้านและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ระยะเวลาด าเนินการ  
เมษายน 256๖) 

อบต.โสกนกเต็น  
ท่ี ขก 87501/๓๑๗ 

ลงวันท่ี  
๑๔ กันยายน 256๕ 

 

2๐๗๓๘ 
๑๖ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๒๔ พล เพก็ใหญ่ โครงการอบรมพัฒนาสตรีวิถี เศรษฐกิ จ
พอเพียง ประจ าปี ๒๕๖๖ (ระยะเวลาด าเนิน 
การ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) 

อบต.เพ็กใหญ่  
ท่ี ขก ๗๔๖๐๑/๘๔๗ 

ลงวันท่ี  
๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

๒๑๘๒๓  
๒๘ ก.ย.๒๕๖๕ 

-เห็นชอบ 

๒๕ หนองสองห้อง ส าโรง โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก 
โรคพิษสุ นัขบ้ าฯ ปี งบประมาณ  256 ๖ 
(ระยะเวลาด าเนินการ 1 มกราคม – 30 
กันยายน 256๖) 

อบต.ส าโรง  
ท่ี ขก 87401/๓๔๐ 

ลงวันท่ี  
1๒ กันยายน 256๕ 

 

2๐๔๑๖ 
13 ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๒๖ หนองสองห้อง ตะกั่วป่า โครงการคลองสวยน  าใสไร้วัชพืช (ระยะ 
เวลาด าเนินการ ตุลาคม 256๕ – กันยายน  
256๖) 

อ.หนองสองห้อง 
ที่ ขก ๐๐๒๓.๓๑/๒๖๕๘ 

ลงวันท่ี 
 ๑๒ กันยายน 256๕ 

2๐๕๕๙ 
1๕ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๒๗ หนองสองห้อง หนองสองห้อง โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล (ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม 
256๕ – มกราคม 256๖ และ เมษายน 
256๖) 

อบต.หนองสองห้อง  
ท่ี ขก 88901/๓๑๒ 

ลงวันท่ี  
1๕ กันยายน 256๕ 

 

2๐๘๘๖ 
1๖ ก.ย.256๕ 

-เหน็ชอบ 

 



 
 

๕ 

ที ่ อ าเภอ อบต. โครงการ/กจิกรรม 
 

หนังสือที ่
จังหวัด 

รับเอกสาร
วันที่ 

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อ  

วันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
๒๘ หนองสองห้อง ดอนดั่ง โครงการศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะ 

ยาเสพติดฯ (ระยะเวลาด าเนินการ ฝึกอบรม 
๑ วัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) 

อบต.ดอนด่ัง  
ท่ี ขก 79901/๓๐๖ 

ลงวันท่ี  
1๒ กันยายน 256๕ 

 

2๐๔๒๙ 
1๓ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๒๙ หนองสองห้อง หันโจด โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
(ระยะเวลาด าเนินการ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน 256๖) 

อบต.หันโจด  
ท่ี ขก 89601/๓๒๑ 

ลงวันท่ี  
2๗ กันยายน 256๕ 

 

2๑๗๗๐ 
2๘ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๓๐ หนองสองห้อง หนองเม็ก โครงการอบรมการก าจัดขยะในชุมชน ประจ า 
ปี งบประมาณ  พ .ศ .256๖ (ระยะเวลา
ด าเนนิการ 2๕ สิงหาคม 256๖) 

อบต.หนองเม็ก  
ท่ี ขก 88601/๓๘๒ 

ลงวนัท่ี  
๘ กันยายน 256๕ 

 

2๐๑๗๐ 
๑๒ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๓๑ หนองสองห้อง ดงเค็ง โครงการหมู่บ้านน่าอยู่อาศัย/ก าจัดผักตบชวา
และวัชพืช ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
(ระยะเวลาการด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  
- ๓๐ กันยายน 256๖) 

อ.หนองสองห้อง  
ท่ี ขก 0023.31/

๒๘๐๕ ลงวันท่ี  
23 กันยายน 256๕ 

  

2๑๙๕๑ 
29 ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๓๒ หนองสองห้อง โนนธาตุ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อปลูกป่า
และอนุรักษ์ป่าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
2565 (ระยะเวลาในการด าเนินการ วันท่ี  
๑ ตุลาคม 2565 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) 

อ.หนองสองห้อง  
ท่ี ขก 0023.31/2

๖๕๗ ลงวันท่ี  
๑๒ กันยายน 256๕ 

  

2๐๔๒๔ 
๑๓ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๓๓ หนองสองห้อง ดอนดู่ โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระยะเวลาใน
การด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน 
๒๕๖๖) 

อบต.ดอนดู่ ท่ี ขก 
๘๐๐๐๑/๔๔๐  

ลงวันท่ี 
 ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

๒๑๓๗๕ 
๒๒ ก.ย.๒๕๖๕ 

-เห็นชอบ 

๓๔ หนองสองห้อง คึมชาด โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิม
พระเกียรติฯ (ระยะเวลาในการด าเนินการ  
๑ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ) 

 

อ.หนองสองห้อง  
ท่ี ขก ๐๐๒๓.๓๑/

๒๗๓๒  
ลงวันท่ี  

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๒๑๑๑๙ 
๒๐ ก.ย.๒๕๖๕ 

-เห็นชอบ 

 
 
 



 
 

๖ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 

ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
๓๕ ภูเวยีง หว้าทอง โครงการรักน  า รักป่า รักแผ่นดิน ประจ าปี 

256๖ (ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม - 
สิงหาคม 256๖) 

อบต.หว้าทอง  
ท่ี ขก 89501/๕๐๘ 
ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน 

256๕ 

2๐๔๓๕ 
๑๓ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๓๖ ภูเวยีง สงเปือย โครงการสงเปือยสะอาดรักษ์สิ่ งแวดล้อม 
(ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ตุลาคม 256๕ – 
๓๐ กันยายน 256๖) 

อบต.สงเปือย  
ท่ี ขก 87001/๓๕๑ 
ลงวันท่ี 1๕ สิงหาคม 

256๕ 

๑๐๒๗๗ 
๒๕ ส.ค.256๕ 

-เห็นชอบ 

๓๗ ภูเวียง บ้านเรือ โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเน่ือง
ในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ ประจ าปี 256๖ 
(ระยะเวลาด าเนินการเดือนกรกฎาคม 256๕ 
- สิงหาคม 256๖) 

อบต.บ้านเรือ  
ท่ี ขก 84701/๓๒๑ 
ลงวันท่ี 1๙ สิงหาคม  

256๕ 

๑๘๕๖๓ 
๒๒ ส.ค.256๕ 

-เห็นชอบ 

๓๘ ภูเวียง นาหว้า โครงการจังหวัดสะอาด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.256๖ (ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 
256๕ - กันยายน 256๖) 

อบต.นาหว้า  
ท่ี ขก 81901/๔๓๗ 
ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน 

256๕ 

2๒๑๑๒ 
๓๐ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๓๙ ภูเวียง นาชุมแสง โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ระยะ 
เวลาด าเนินการ ตุลาคม 256๕ - กันยายน 
256๖) 

อบต.นาชมุแสง  
ท่ี ขก 81501/๓๓๗ 
ลงวันท่ี ๒ กันยายน 

256๕ 

๑๙๘๕๙ 
๗ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๔๐ ภูเวียง กุดขอนแก่น โครงการจังหวัดสะอาด ประชารัฐร่วมใจ 
(ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2565 – 
กันยายน ๒๕๖๖) 

อบต.กุดขอนแก่น  
ท่ี ขก 77301/๕๔๐ 
ลงวันท่ี 2๐ กันยายน 

256๕ 

2๑๓๙๒ 
22 ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๔๑ ภูเวียง ภูเวยีง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะและ
สิง่แวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๖
(ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 256๕ - 
กันยายน 256๖) 

อบต.ภูเวียง  
ท่ี ขก 85801/35๗ 
ลงวนัท่ี 2๖ กันยายน 

256๕ 

๑๒๐๓๗ 
2๙ ก.ย.256๕ 
(สถจ.ขอนแก่น 

รับ) 

-เห็นชอบ 

๔๒ ภูเวียง หนองกุงธนสาร โครงการเข้าค่ายเยาวชนต้านยาเสพติดและ
โรคเอดส์ ประจ าปี พ.ศ. 256๖  
(ระยะเวลาด าเนินการ ๒ วัน กับ ๑ คืน เดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖)) 

อบต.หนองกุงธนสาร  
ท่ี ขก 87801/๗๑๕ 
ลงวันท่ี ๘ กันยายน 

256๕ 

๑๑๒๘๖ 
๑๕ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๔๓ ภูเวียง หนองกุงเซิน โครงการรณรงค์ปลูกจิตส านึกในการลด
ปริมาณขยะ ประจ าปีงบประมาณ 256๖ 
(ระยะเวลาด าเนินการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ 
– กันยายน ๒๕๖๖) 

อบต.หนองกุงเซิน  
ท่ี ขก 87701/๕๑๖ 
ลงวันท่ี 2๘ กันยายน 

256๕ 

2๑๙๔๑ 
29 ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

 
 



 
 

๗ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 

ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
๔๔ ภูเวียง ทุ่งชมพู โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะ

ท่ีต้นทาง (ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 
๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) 

อบต.ทุ่งชมพู  
ท่ี ขก ๘๑๐๐๑/๓๕๗ 

ลงวันท่ี  
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑๘๙๕๕ 
๒๖ ส.ค.๒๕๖๕ 

-เห็นชอบ 

45 เขาสวนกวาง ดงเมืองแอม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 (ระยะเวลา
ด าเนินการเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 
2566) 

อบต.ดงเมืองแอม  
ท่ี ขก 79701/578 

ลงวันท่ี  
29 กันยายน 2565 

 

21965 
30 ก.ย.2565 

-เห็นชอบ 

46 น  าพอง หนองกุง โครงการลดขั นตอนการปฏิบัติงานการรณรงค์
การบริหารจัดการขยะ อบต.หนองกุง (ระยะ 
เวลาในการด าเนินการ เดือนธันวาคม 2565 
– เดือนกันยายน 2566) 

อบต.หนองกุง 
ท่ี ขก 87601/278  

ลงวันท่ี  
17 สิงหาคม 2565 

 

18444 
22 ส.ค. 2565 

-เห็นชอบ 

47 น  าพอง บัวใหญ่ โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื นท่ี 
สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ระยะเวลาด าเนินการในวันท่ี 28 กรกฎาคม 
2566) 

อบต.บัวใหญ่ 
ท่ี ขก 83701/503 

ลงวันท่ี  
8 กันยายน 2565 

 

20215 
9 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

48 น  าพอง ท่ากระเสริม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัติราชนารี ประจ าปีงบประมาณ 2566 
(ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม - มิถุนายน 
2566) 

อบต.ทา่กระเสริม 
ท่ี ขก 80501/433 

ลงวันท่ี  
7 กันยายน 2565 

20222 
9 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

49 น  าพอง ทรายมูล โครงการเพิ่มพื นท่ีสีเขียว ต าบลแห่งต้นไม้
(ด าเนนิการในวันท่ี 3 มิถุนายน 2566) 

อบต.ทรายมูล 
ท่ี ขก 80401/323 

ลงวันท่ี  
26 กันยายน 2565 

 

21750 
27 ก.ย.2565 

-เห็นชอบ 

50 น  าพอง บัวเงิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (ระยะเวลาด าเนินการเดือน 
ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
 

อบต.บัวเงิน 
ท่ี ขก 83601/627 

ลงวันท่ี 
28 กันยายน 2565 

22002 
2๙ ก.ย.2565 

-เห็นชอบ 

 
 
 



 
 

๘ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวดัรับเอกสาร) 
51 บ้านไผ่ หัวหนอง โครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารโค ทดแทน 

ในฤดู แล้ ง  (ระยะ เวลาด าเนินก าร ปี งบ 
ประมาณ 2566) 

อบต.หัวหนอง  
ท่ี ขก 89801/870 

ลงวันท่ี  
12 กันยายน 2565 

 

20531 
14 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

52 บ้านไผ่ บ้านลาน โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจ าปีงบประมาณ 
พ .ศ . 2 5 6 6  (ร ะ ย ะ เว ล าด า เนิ น ก า ร  
กุมภา พันธ ์- กันยายน 2566) 

อบต.บ้านลาน  
ท่ี ขก 84801/829 

ลงวันท่ี  
20 กันยายน 2565 

 

21147 
21 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

53 บ้านไผ่ หินตั ง โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 
2566  (ด าเนินการภายในเดือนกันยายน 
2566) 

อ.บ้านไผ่  
ท่ี ขก0023.16/5445  

ลงวันท่ี  
20 กันยายน 2565 

 

21152 
21 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

54 บ้านไผ่ ป่าปอ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน 
และระงับอั ค คีภั ย  แก่ เด็ กและ เยาวชน  
ปีงบประมาณ  พ .ศ. 2566 (ระยะเวลา
ด าเนินการ มกราคม - กันยายน 2566) 

อบต.ป่าปอ 
ท่ี ขก 85201/483 

ลงวนัท่ี  
21 กันยายน 2565 

 

21659 
26 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

55 บ้านไผ่ หนองน  าใส โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่อง
โฟม และรณรงค์การใช้ถุงผ้า ประจ าปีงบ 
ประมาณ 2566 (ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2566) 

อบต.หนองน  าใส 
ท่ี ขก 88101/406 

ลงวันท่ี  
28 กันยายน 2565 

 

21950 
29 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

56 บ้านไผ่ บ้านไผ่ โครงการโรงเรี ยนผู้ สู งอายุ  ประจ าปี งบ 
ประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลาด าเนินการ  
ตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566) 

อบต.บ้านไผ่ 
ท่ี ขก 84501/708 

ลงวันท่ี  
21 กันยายน 2565 

 

21807 
28 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

57 ชุมแพ ไชยสอ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสตรี
ต าบลไชยสอ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2566 (ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน - 
กรกฎาคม 2566) 

อบต.ไชยสอ 
ท่ี ขก 79501/896 

ลงวันท่ี  
5 กันยายน 2565 

 

19695 
6 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

 
 
 
 



 
 

๙ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
58 ชุมแพ ชุมแพ โครงการระบบการจัดเก็บ การก าจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่ งปฏิกู ลภายในเขตรับผิดชอบ  
อบต.ชุมแพ อ .ชุมแพ จ.ขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2566  (ระยะ เวลา
ด า เนิ น ก า ร  1  ตุ ล าค ม  2 5 6 5  – 3 0 
กันยายน 2566) 
 

อบต.ชุมแพ 
ท่ี ขก 79401/527 

ลงวันท่ี  
13 กันยายน 2565 

20693 
15 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

59 ชุมแพ วังหินลาด โครงการบริการเคลื่อนท่ีจัดเก็บภาษีถึงบ้าน 
จากระบบแผนท่ีภาษี ประจ าปีงบประมาณ 
2566 (ระยะเวลาในการด าเนินการเดือน 
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2566) 
 

อบต.วังหินลาด  
ท่ี ขก 75401/424 

ลงวนัท่ี  
28 กันยายน 2565 

21948 
29 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

60 ชุมแพ นาหนองทุ่ม โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร เต็ ม ท่ี จั ด เก็ บ ภ า ษี 
ถึงบ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม - เมษายน 
2566) 
 

อบต.นาหนองทุ่ม 
ท่ี ขก 72301/718 

ลงวนัท่ี  
28 กันยายน 2565 

21949 
29 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

61 หนองเรือ บ้านกง โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เพิ่ ม ค ว า ม รู้ ด้ า น 
งาน ป้ อ งกั น แ ล ะ บ รร เท าส า ธ ารณ ภั ย 
(ระยะเวลาด าเนินการ 1 วัน ในห้วงเดือน
ธันวาคม – มิถนุายน 2566) 
 

อบต.บ้านกง 
ท่ี ขก 83801/616  

ลงวันท่ี  
7 กันยายน 2565 

20201 
9 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

62 หนองเรือ บ้านเม็ง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จั งหวัดสะอาด” ประจ าปี งบประมาณ 
2566 (ระยะเวลาในการด าเนินการ ตุลาคม 
2565 – กันยายน 2566) 
 

อบต.บ้านเม็ง 
ท่ี ขก 84601/550 

ลงวันท่ี  
8 กันยายน 2565 

20541 
14 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

63 หนองเรือ จระเข ้ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศบาลปีใหม่ ประจ าปี 2566 (ระยะเวลา
ในการด าเนินการ 29 ธันวาคม 2565 –  
4 มกราคม 2566) 
 

อบต.จระเข้  
ท่ี ขก 79301/360  

ลงวันท่ี  
20 กันยายน 2565 

21131 
20 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

64 หนองเรือ หนองเรือ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองเรือ 
ประจ าปี  2566 (ระยะเวลาด าเนินการ 
ธันวาคม 2565 -กันยายน 2566) 

อบต.หนองเรือ 
ท่ี ขก 88701/358 

ลงวันท่ี  
21 กันยายน 2565 

 

21394 
22 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

 
 



 
 

๑๐ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
65 หนองเรือ โนนทัน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรม
พ ระศรี ส วางค วัฒ น  วรขั ต ติ ย ร าชน า รี 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ . 2 5 6 6 
(ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม - กันยายน 
2566) 
 

อบต.โนนทัน 
ท่ี ขก 82601/576 

ลงวันท่ี  
29 กันยายน 2565 

22100 
30 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

66 มัญจาคีรี นางาม โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 
2566  (ระยะ เวลาด า เนินการ ตุ ลาคม 
2565 – กันยายน 2566) 
 

อบต.นางาม 
ท่ี ขก 81301/451 

ลงวันท่ี  
16 กันยายน 2565 

20989 
19 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

67 มัญจาคีรี หนองแปน โค ร ง ก า ร ห มู่ บ้ า น ส ะ อ า ด ป ร า ศ จ า ก 
ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  (ร ะ ย ะ เว ล าด า เ นิ น ก า ร 
ปีงบประมาณ 2566) 

อบต.หนองแปน 
ท่ี ขก 88301/427  

ลงวันท่ี  
22 กันยายน 2565 

 

21398 
23 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

68 มัญจาคีรี โพนเพ็ก โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ประจ าปี
งบประมาณ 2566 (ระยะ เวลาในการ
ด าเนินการเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 
2566) 

อบต.โพนเพ็ก 
ท่ี ขก 85701/434 

ลงวนัท่ี  
21 กันยายน 2565 

 

21510 
23 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

69 มัญจาคีรี กุดเค้า โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลปี ใหม่  ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2566 (ระยะเวลาในการด าเนินการ  
29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566)  
 

อบต.กุดเค้า 
ท่ี ขก 77401/322 

ลงวันท่ี  
27 กันยายน 2565 

21801 
28 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

70 มัญจาคีรี สวนหม่อน โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ระยะเวลาในการด าเนินการ เดอืนพฤษภาคม 
- กรกฎาคม 2566) 
 

อบต.สวนหม่อน 
ท่ี ขก 87201/370 

ลงวันท่ี  
26 กันยายน 2565 

21849 
29 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

71 มัญจาคีรี ค าแคน โครงการส่ ง เสริมก ารจัดการขยะรักษา
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใน ชุ ม ช น ต า บ ล ค า แ ค น  
ปี  2566 (ระยะเวลาในการด าเนินการ  
ตุลาคม 2565–กันยายน 2566) 
 

อบต.ค าแคน  
ท่ี ขก 78501/455  

ลงวันท่ี  
29 กันยายน 2565 

21953 
29 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

 



 
 

๑๑ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
72 แวงน้อย แวงน้อย โครงการรณ รงค์ คัดแยกขยะ  ประจ า ปี

งบประมาณ  ๒๕๖๖ (ระยะเวลาในการ
ด า เนิ น ก ารวั น ท่ี  1  ตุ ล าคม  2 5 6 5  –  
30 กันยายน 2566) 
 

อบต.แวงน้อย  
ท่ี ขก 86801/572  

ลงวันท่ี  
24 สิงหาคม 2565 

10297 
25 ส.ค. 2565 
(ลงรบั สถจ.ขอนแก่น) 

-เห็นชอบ 

73 แวงน้อย ละหานนา โครงการ “จังหวัดสะอาด” การจัดการขยะ
มูลฝอยแบบบูรณาการ ลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากแหล่งก าเนิด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (ระยะเวลาในการด าเนินการ
วันท่ี 1 ตุลาคม2565–30กันยายน 2566) 
 

อบต.ละหานนา  
ท่ี ขก 86401/355  

ลงวันท่ี  
31 สิงหาคม 2565 

19505 
2 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

74 แวงน้อย ท่านางแนว โครงการส่ ง เสริ มอาชีพทางการเกษตร
(ระยะเวลาในการด าเนินการเดือน มีนาคม - 
สิงหาคม 2566) 

อบต.ท่านางแนว 
ท่ี ขก80701/346  

ลงวนัท่ี  
5 กันยายน 2565 

 

19706 
6 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

75 แวงน้อย ท่าวดั โครงการปลูกป่า รักษ์น  า รักแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลาในการ
ด าเนินการในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2566) 

อบต.ท่าวัด 
ท่ี ขก 80801/417 

ลงวันท่ี  
12 กันยายน 2565 

 

20659 
15 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

76 โนนศิลา บ้านหัน โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
“จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น  า”(ระยะเวลาใน
การด าเนินการ ปีงบประมาณ 2566) 
 

หนังสืออ าเภอโนนศิลา 
ท่ี ขก0023.15/1921  

ลงวันท่ี  
7 กันยายน 2565 

20181 
9 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

77 โนนศิลา หนองปลาหมอ โครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ปฏิบัตหิน้าท่ีบริการประชาชนเพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ. 2566 (ระยะเวลาในการด าเนินการใน
ห้วงเดือนเมษายน 2566) 
 

หนังสืออ าเภอโนนศิลา 
ท่ี ขก 0023.15/1961  

ลงวันท่ี  
12 กันยายน 2565 

20644 
15 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

78 เวียงเก่า เขานอ้ย โค รงก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ น าศักยภ าพ 
การท่องเท่ียว (ระยะเวลาในการด าเนินการ 
เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 

อบต.เขาน้อย  
ท่ี ขก 78101/484 

ลงวันท่ี  
8 กันยายน 2565 

 

20223 
9 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

 
 
 



 
 

๑๒ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
79 เวียงเก่า เมืองเก่าพัฒนา โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน 
ชุมชน  และระดับองค์กรปกครองส่ วน 
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2566 
(ร ะ ย ะ เวล าด า เนิ น ก า ร วั น ท่ี  1  – 1 2 
พฤษภาคม 2566) 
 

อบต.เมืองเก่าพัฒนา  
ท่ี ขก 86001/497 

ลงวันท่ี  
21 กันยายน 2565 

21369 
22 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

80 หนองนาค า กุดธาตุ โครงการฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุต าบลกุดธาตุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 (ระยะเวลา
ด าเนินการเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 
2566) 

อบต.กุดธาตุ  
ท่ี ขก 77501/728 

ลงวนัท่ี  
16 ก.ย. 2565 

 

20678 
16 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

81 เมืองขอนแก่น ดอนหัน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยก
ขยะมูลฝอยส าหรับประชาชนต าบลดอนหัน 
กิจกรรม : กองทุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการขยะ พัฒนา 
สิ่ง แวดล้อม ต าบลดอนหัน (ระยะเวลาในการ
ด าเนินการเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 
2566) 
 

อ.เมืองขอนแก่น 
ท่ี ขก 0023.7/7526  

ลงวันท่ี  
16 กันยายน 2565 

20985 
19 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

82 เมืองขอนแก่น ท่าพระ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ 
อบต.ท่าพระ (ระยะเวลาในการด าเนินการ  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน 2566) 

อบต.ท่าพระ  
ท่ี ขก 72601/1477  

ลงวนัท่ี  
22 กันยายน 2565 

 

21368 
22 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

83 เมืองขอนแก่น โคกสี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ือง  
ม าจ าก พ ร ะ ร าช ด า ริ ส ม เด็ จ พ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2566  (ระยะ เวลา
ด าเนินการเดือนมกราคม - กันยายน 2566) 
 

อบต.โคกสี 
ท่ี ขก 71701/725 

ลงวันท่ี  
20 กันยายน 2565 

21646 
26 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

84 เมอืงขอนแก่น แดงใหญ่ โครงการอบรมรณรงค์ป้ องกันและแก้ ไข
ปัญหาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (ระยะเวลาในการด าเนินการเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม 2566 
 

อบต.แดงใหญ่ 
ท่ี ขก 72501/ว 627 

ลงวันท่ี  
29 กันยายน 2565 

22102 
30 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

 
 
 



 
 

๑๓ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
85 บ้านฝาง ป่าหวายน่ัง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี  2566 (ระยะเวลาด าเนินการ 
ในห้วงเดือนกรกฎาคม 2566) 
 

อบต.ป่าหวายน่ัง  
ท่ี ขก 74301/642 

ลงวันท่ี  
20 กันยายน 2565 

11704 
22 ก.ย. 2565 
(ลงรับ สถจ.ขอนแก่น) 

-เห็นชอบ 

86 อุบลรัตน์ บ้านดง โค รงก ารต าบ ลสิ่ งแ วดล้ อมดี  ชี วี สด ใส 
ห่ า ง ไก ล มล พิ ษ  ป ระจ าปี งบ ป ระม าณ 
(ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 ตุลาคม 
2565 – 30 กันยายน 2566) 
 

อบต.บ้านดง 
ท่ี ขก 84201/865 

ลงวันท่ี  
14 กันยายน 2565 

20882 
16 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

87 อุบลรัตน์ ทุ่งโป่ง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน
โรคติดต่อและโรคติดเชื อต่าง ๆ (ระยะเวลา 
ในการด าเนินการเดือนพฤษภาคม 2566) 

อบต.ทุ่งโป่ง  
ท่ี ขก 81101/465 

ลงวันท่ี  
22 กันยายน 2565 

 

21361 
22 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

88 ซ าสงู บ้านโนน โครงการบริหารจัดการน  าตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน  าใต้ดิน) ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลาในการ 
ด าเนินการเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566) 
 

อบต.บ้านโนน  
ท่ี ขก 73801/381 

ลงวันท่ี  
19 สิงหาคม 2565 

18315 
19 ส.ค. 2565 

-เห็นชอบ 

๘๙ ซ าสูง ห้วยเตย โครงการบริหารจัดการขยะและรักษาความ
สะอาดภาย ในชุมชน ประจ าปี  2566 
(ระยะเวลาในการด าเนินการวันท่ี 1 ตุลาคม 
2565 – 30 กันยายน 2566) 
 

อบต.ห้วยเตย  
ท่ี ขก 89201/488 

ลงวันท่ี  
29 สิงหาคม 2565 

19508 
2 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

๙๐ ซ าสูง ค าแมด โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการลด  
คัดแยก การบริหารจัดการขยะและการท า 
Big Cleaning Day ประจ าปี งบประมาณ 
2566 (ระยะเวลาด าเนินการเดือนมกราคม - 
กันยายน 2566) 
 

อบต.ค าแมด  
ท่ี ขก 78701/262 

ลงวันท่ี 
12 กันยายน 2565 

20344 
13 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

91 ซ าสูง คูค า โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลาในการ
ด าเนินการเดือนพฤษภาคม - กันยายน 
2566) 

อบต.คูค า  
ท่ี ขก 78901/370 

ลงวันท่ี  
23 กันยายน 2565 

 

21845 
28 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

 
 
 



 
 

๑๔ 

ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามมติ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

                                   ว่าที ่ร.ต. 

(วันชัย  เมธาอภินันท์) 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนมำตรฐำนกำรบริหำรบุคคลส่วนท้องถิ่น 

เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
92 แวงใหญ่ โนนสะอาด โครงการฝึก ซ้อมแผนป้ องกันและระงับ

อัคคีภัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 
– 30 กันยายน 2566) 

อบต.โนนสะอาด  
ท่ี ขก 83101/394 

ลงวนัท่ี  
5 กันยายน 2565 

 

19876 
8 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

93 แวงใหญ่ คอนฉิม โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน –กันยายน 
2566) 

อบต.คอนฉิม  
ท่ี ขก 78401/223 

ลงวันท่ี  
19 กันยายน 2565 

 

21184 
21 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

94 แวงใหญ่ โนนทอง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมี 
ส่ วนร่วม  ประจ าปี งบประมาณ  2566 
(ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2566) 

อบต.โนนทอง  
ท่ี ขก 82501/458 

ลงวันท่ี  
23 กันยายน 2565 

 

21669 
27 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

95 แวงใหญ่ ใหม่นาเพียง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระยะเวลา
ในการด าเนินการวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 
30 กันยายน 2566) 

อบต.ใหม่นาเพียง 
ท่ี ขก 90001/399 

ลงวันท่ี  
26 กันยายน 2565 

 

21824 
28 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

96 ชนบท บ้านแท่น โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชี วิต
ผูสู้งอายุต าบลบ้านแท่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (ระยะเวลาด าเนินการในวันท่ี  
9 มิถุนายน 2566) 

อ.ชนบท  
ท่ี ขก 0023.11/3489  

ลงวันท่ี  
30 สิงหาคม 2565 

 

19176 
30 ส.ค. 2565 

-เห็นชอบ 

97 ชนบท ห้วยแก โครงการรักน  า รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลาในการ
ด าเนินการเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2566) 

อ.ชนบท  
ท่ี ขก 0023.11/3463  

ลงวันท่ี  
26 สงิหาคม 2565 

 

19246 
1 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

98 ชนบท โนนพะยอม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ต าบลโนนพะยอม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (ระยะเวลาด าเนินการเดือนมิถุนายน 
- สิงหาคม 2566 

อ.ชนบท  
ท่ี ขก 0023.11/3490  

ลงวันท่ี  
30 สิงหาคม 2565 

19366 
1 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

 
 
 



 
 

๑๕ 

๒) บัญชีขอรับความเห็นชอบการเสนอโครงการ/กิจกรรมดีเด่น หรือมีความส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล  
    เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕    
    จ านวน  ๙๘  แห่ง 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 

1 กระนวน บ้านฝาง 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะเพื่อพัฒนา 
ศักยภาพผู้ปฏิบัติการ การแพทยฉ์ุกเฉิน
เบื องต้น(First Responder) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 (ระยะเวลา 
ในการด าเนินการ ระหว่างวันท่ี 5 - 6
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) 
 

อบต.บ้านฝาง  
ท่ี ขก 73701/299   

ลงวันท่ี  
9 กันยายน 2565 

11146 
13 ก.ย.2565 

-เห็นชอบ 

2 กระนวน ดูนสาด โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สตรี 
เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป ประจ า 
ปี งบประมาณ  ๒๕๖๖ (ระยะเวลา
ด าเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

อบต.ดูนสาด   
ท่ี ขก 72401/185  

ลงวันท่ี  
22 กันยายน 2565 

21494 
23 ก.ย.2565 

-เห็นชอบ 

3 กระนวน หนองกุงใหญ่ โครงการปราชญ์ ชาวบ้ านส่ ง เส ริม
ปัญญาเด็กปฐมวัย โดยดนตรีไทยบ าบัด 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 (ระยะ 
เวลาด าเนินการ มิถุนายน 2566) 
 

อบต.หนองกุงใหญ่  
ท่ี ขก.76101/455  

ลงวันท่ี  
16 กันยายน 2565 

21429 
23 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

4 บ้านแฮด โนนสมบูรณ์ โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้ องกั นภั ยฝ่ ายพลเรือน  (อปพร.) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระยะ 
เวลาด าเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๕ – 
กันยายน ๒๕๖๖) 
 

อบต.โนนสมบูรณ์  
ท่ี ขก 73201/558  

ลงวันท่ี  
14 กันยายน 2565 

20675 
16 ก.ย.2565 

-เห็นชอบ 

5 พระยืน หนองแวง โครงการก้าวแรกของหนูน้อย ศูนย์
พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก ต าบ ล ห น อ งแ ว ง 
ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ.๒๕๖๖ 
(ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 256
๕ – 30 กันยายน 256๖) 
 

อบต.หนองแวง  
ท่ี ขก 88801/๗๗๒  

ลงวันท่ี  
2๒ กันยายน 256๕ 

2๑๖๔๕ 
26 ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

6 ภูผาม่าน นาฝาย โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล 
ท่ี ๑๐ (ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 
–  กันยายน 2566) 
 

อบต.นาฝาย  
ท่ี ขก 81701/2๔๑  

ลงวนัท่ี  
2๖ กันยายน 256๕ 

2๑๖๘๘  
2๗ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 



 
 

๑๖ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 

7 ภูผาม่าน ห้วยม่วง โครงก ารฝึ กอาชีพ ให้ กั บผู้ สู งอ ายุ  
คน พิ ก าร  ผู้ ด้ อ ย โอ ก าส ใน ต าบ ล 
ห้วยม่วง (ระยะเวลาตุลาคม ๒๕๖๕ – 
กันยายน ๒๕๖๖ ) 
 

อบต.ห้วยม่วง  
ท่ี ขก ๘๙๓๐.๑/๖๒๑  

ลงวนัท่ี  
2๑ กันยายน 256๕ 

2๑๓๗๘ 
๒๒ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๘ สีชมพู ดงลาน โครงการค่ายเด็กและเยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 256๖ 
(ระยะเวลาในการด าเนินการ ช่วงเดือน
มีนาคม 256๖) 
 

อบต.ดงลาน  
ท่ี ขก 72301/28๖  

ลงวันท่ี  
๘ กันยายน 256๕ 

2๐๐๘๖ 
๘ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๙ สีชมพู บริบูรณ์ โครงการบริหารจัดการธนาคารขยะ
และการฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจ าปี
งบประมาณ 256๖ (ระยะเวลาในการ
ด าเนินการวันท่ี 1 ตุลาคม 256๕ – 
30 กันยายน 256๖) 
 

อบต.บริบูรณ์  
ท่ี ขก 73301/๓๒6  

ลงวันท่ี  
๒๖ กันยายน 256๕ 

2๑๘๗๕ 
๓๐ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๑๐ สีชมพู หนองแดง โครงการรักน  า รักป่า รักษาแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระยะ 
เวลาด าเนินการ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ 
– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) 
 

อบต.หนองแดง  
ท่ี ขก 76201/4๗๑  

ลงวันท่ี 
 ๒๑ กันยายน 256๕ 

1๑๗๙๔ 
2๓ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๑๑ สีชมพู สีชมพู โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี ประจ าปี
งบประมาณ 256๖ (ระยะเวลาด าเนิน
เดือนมกราคม 256๖ – กันยายน 
256๖) 

อบต.สีชมพู  
ท่ี ขก 75801/5๑๑  

ลงวันท่ี 1๙ กันยายน 256๕ 

2๑๓๙๕  
22 ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๑๒ สีชมพู ศรสุีข โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า (ระยะเวลาด าเนิน 
การเดือนมีนาคม - เมษายน 256๖) 

อบต.ศรีสุข  
ท่ี ขก 75701/๕๙๗  

ลงวันท่ี  
1๓ กันยายน 256๕ 

 

2๑๙๖๖ 
๓๐ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๑๓ พล เก่างิ ว โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุต าบล
เก่างิ ว (ระยะเวลาด าเนินการเดือน
มกราคม – กันยายน 256๖) 

อบต.เก่างิ ว 
 ท่ี ขก 77701/๒๖๓  

ลงวันท่ี  
๒๗ กันยายน 256๕ 

 

2๒๐๙๙ 
๓๐ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

 
 
 
 



 
 

๑๗ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครัง้ที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
๑๔ พล โนนข่า โครงการกีฬาสีภายในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนข่า (ระยะเวลาด าเนิน 
การ วันท่ี ๓๑มกราคม  256๖) 

อบต.โนนข่า  
ท่ี ขก 82101/๔๖๓  

ลงวันท่ี  
๑๔ กันยายน 256๕ 

 

2๐๘๙๓ 
๑๔ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๑๕ พล หนองมะเขือ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ (ระยะเวลาด าเนินการเดือน
ตุลาคม 256๕ - กันยายน 256๖) 
 

อบต.หนองมะเขือ  
ท่ี ขก 88501/๗๖๕  

ลงวันท่ี  
๑๖ กันยายน 256๕ 

2๐๙๒๐ 
๑๙ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๑๖ พล หัวทุ่ง โครงการลดขยะลดโรคใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
(ระยะเวลาในการด าเนินการเดือน
พฤศจิกายน๒๕๖๕ - กันยายน 256๖) 

อบต.หัวทุ่ง  
ท่ี ขก 89701/๕๕๘  

ลงวันท่ี  
2๖ กันยายน 256๕ 

 

2๑๗๔๖ 
7 ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๑๗ พล เมืองพล โครงการค่าย ศิลปะเด็ ก  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ (ระยะเวลาด าเนิน 
การเดือนมกราคม - สิงหาคม 256๖) 

อบต.เมืองพล  
ท่ี ขก.86101/๔๓๗  

ลงวันท่ี  
28 กันยายน 256๕ 

 

2๑๘๒๑ 
28 ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๑๘ พล โคกสง่า โครงการอบรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพและ
รดน  าขอพรผู้สูงอายุ (ระยะเวลาด าเนิน 
การเดือนเมษายน ๒๕๖๖) 

อบต.โคกสง่า  
ท่ี ขก 71601/๒๘๘  

ลงวันท่ี  
2๘ กันยายน 256๕ 

 

๒๑๘๖๔ 
2๙ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๑๙ พล หนองแวงโสกพระ โครงการ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและ
ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ ศูนย์
เครือข่ายสตรีแม่บ้าน (ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖) 

อบต.หนองแวงโสกพระ  
ท่ี ขก 76701/๒๑๙  

ลงวันท่ี ๑ กันยายน 256๕ 

๑๙๕๑๒ 
2 ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๒๐ พล ลอมคอม โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐ 
กิจ พอเพียง (ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนมีนาคม – กันยายน ๒๕๖๖) 

อบต.ลอมคอม  
ท่ี ขก 75001/๔๒๕  

ลงวันท่ี  
๑๙ กันยายน 256๕ 

 

2๑๔๘๓ 
๒๓ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๒๑ พล หนองแวงนางเบ้า โครงการ “Big Cleaning Day” (ระยะ 
เวลาในการด าเนินการ เดือนกรกฎาคม 
๒๕๖๖ - กันยายน 256๖) 

อบต.หนองแวงนางเบ้า  
ท่ี ขก 76601/๕๖๕  

ลงวนัท่ี  
2๗ กันยายน 256๕ 

 

2๑๙๔๗ 
๒๙ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

 



 
 

๑๘ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วนัทีจ่ังหวัดรับเอกสาร) 
๒๒ พล โจดหนองแก โครงการโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิม

วิทย์(โรงเรียนผู้สูงอายุ) (ระเวลาในการ
ด าเนินการเดือน มกราคม – มิถุนายน 
256๖) 
 

อบต.โจดหนองแก  
ท่ี ขก 71901/๕๘๗  

ลงวันท่ี  
1๓ กันยายน 256๕ 

2๐๙๑๗ 
๑๙ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๒๓ พล โสกนกเต็น โครงการ อบต.โสกนกเต็นออกหน่วย
บริการประชาชนเคลื่อนท่ี ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ (ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ วันท่ี ๑ มกราคม – ๓๐  
กันยายน  256๖) 
 

อบต.โสกนกเต็น 
 ท่ี ขก 87501/๓๑๗  

ลงวันท่ี  
๑๔ กันยายน 256๕ 

2๐๗๓๘ 
๑๖ ก.ย.256๕ 

-เหน็ชอบ 

๒๔ พล เพ็กใหญ่ โครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์
สิ่ งของจากวัสดุ เหลือ ใช้  ประจ าปี 
๒๕๖๖ (ระยะเวลาด าเนินการเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) 
 

อบต.เพ็กใหญ่  
ท่ี ขก ๗๔๖๐๑/๘๔๗  

ลงวันท่ี  
๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ 

๒๑๘๒๓  
๒๘ ก.ย.๒๕๖๕ 

-เห็นชอบ 

๒๕ หนองสองห้อง ส าโรง โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชน
ต าบลส าโรงปี งบประมาณ  256๖ 
(ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม 
๒๕๖๕ – กันยายน 2๕๖๖) 
 

อบต.ส าโรง  
ท่ี ขก 87401/๓๔๐  

ลงวันท่ี  
1๒ กันยายน 256๕ 

2๐๔๑๖ 
13 ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๒๖ หนองสองห้อง ตะกั่วป่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เน่ื อ งมาจากพระราชด าริ  สม เด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
(ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 256๕ 
– กันยายน 256๖) 

อ.หนองสองห้อง 
ท่ี ขก ๐๐๒๓.๓๑/๒๖๕๘ 

ลงวันท่ี 
 ๑๒ กันยายน 256๕ 

 

2๐๕๕๙ 
1๕ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๒๗ หนองสองห้อง หนองสองห้อง โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ระยะเวลา 
ด าเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 256๖ – 
๓๐ กันยายน 256๖) 

อบต.หนองสองห้อง  
ท่ี ขก 88901/๓๑๒  

ลงวันท่ี  
1๕ กันยายน 256๕ 

 

2๐๘๘๖ 
1๖ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๒๘ หนองสองห้อง ดอนดั่ง โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน
และลดอุบัติ เหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 
๒๕๖๖ (ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๔ มกราคม๒๕๖๖) 
 

อบต.ดอนดั่ง  
ท่ี ขก 79901/๓๐๖  

ลงวันท่ี  
1๒ กันยายน 256๕ 

2๐๔๒๙ 
1๓ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

 



 
 

๑๙ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
๒๙ หนองสองห้อง หันโจด โครงการฝึกอบรมอาชีพต าบลหันโจด 

(ระยะเวลาด าเนินการเดือนพฤษภาคม  
– เดือนกันยายน 256๖) 

อบต.หันโจด  
ท่ี ขก 89601/๓๒๑  

ลงวันท่ี  
2๗ กันยายน 256๕ 

 

2๑๗๗๐ 
2๘ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๓๐ หนองสองห้อง หนองเม็ก โครงการอบรมเศรษฐกิ จพอ เพี ย ง
(เกษตรทฤษฎีใหม่ เลี ยงปลาในบ่อดิน) 
(ระยะเวลาด าเนินการรุ่น ท่ี ๑ วันท่ี  
๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และรุ่นท่ี ๒ วันท่ี 
๑๕ มีนาคม 256๖) 
 

อบต.หนองเม็ก  
ท่ี ขก 88601/๓๘๒  

ลงวันท่ี  
๘ กันยายน 256๕ 

2๐๑๗๐ 
๑๒ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๓๑ หนองสองห้อง ดงเค็ง โครงการวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะ 
เวลาในการด าเนินการปีงบประมาณ 
256๖) 

อ.หนองสองห้อง  
ท่ี ขก 0023.31/๒๘๐๕  

ลงวนัท่ี  
23 กันยายน 256๕  

 

2๑๙๕๑ 
29 ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๓๒ หนองสองห้อง โนนธาตุ โครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติ 
เหตุ  ประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๖ 
(ระยะเวลาในการด าเนินการ วัน ท่ี 
๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ) 
 

อ.หนองสองห้อง  
ท่ี ขก 0023.31/2๖๕๗  

ลงวันท่ี  
๑๒ กันยายน 256๕  

2๐๔๒๔ 
๑๓ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๓๓ หนองสองห้อง ดอนดู่ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และ
พัฒนาอาชีพผู้ สู งอายุ  ประจ าปี งบ 
ประมาณ ๒๕๖๖ (ระยะเวลาในการ
ด าเนินการเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – 
เดือนกันยายน ๒๕๖๖) 

อบต.ดอนดู่  
ท่ี ขก ๘๐๐๐๑/๔๔๐  

ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ 

๒๑๓๗๕ 
๒๒ ก.ย.๒๕๖๕ 

-เหน็ชอบ 

๓๔ หนองสองห้อง คึมชาด โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
จั ด ก ารขย ะสิ่ งป ฏิ กู ล และน  า เสี ย 
ประจ าปี ๒๕๖๖ (ระยะเวลาด าเนินการ 
เดื อ น พ ฤ ษ ภ าค ม  ๒ ๕ ๖ ๖  – ๓ ๐ 
กันยายน ๒๕๖๖ ) 
 

อ.หนองสองห้อง  
ท่ี ขก ๐๐๒๓.๓๑/๒๗๓๒  

ลงวันท่ี  
๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๒๑๑๑๙ 
๒๐ ก.ย.๒๕๖๕ 

-เห็นชอบ 

๓๕ ภูเวยีง หว้าทอง โครงการท้องถิ่นไทย ใส่ใจความสะอาด 
รักแผ่นดิน ประจ าปี  256๖ (ระยะ 
เวลาด าเนินการเดือนกรกฎาคม – 
กันยายน 256๖) 
 

อบต.หว้าทอง  
ท่ี ขก 89501/๕๐๘  

ลงวันท่ี  
๑๒ กันยายน 256๕ 

2๐๔๓๕ 
๑๓ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

 
 



 
 

๒๐ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวดั 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
๓๖ ภูเวียง สงเปือย โครงการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีผู้สูงอายุ 

(ระยะเวลาด าเนินการ วันท่ี ๑ ตุลาคม 
256๕ – ๓๐ กันยายน 256๖) 

อบต.สงเปือย 
ท่ี ขก 87001/๓๕๑  

ลงวันท่ี  
1๕ สิงหาคม 256๕ 

 

๑๐๒๗๗ 
๒๕ ส.ค.256๕ 

-เห็นชอบ 

๓๗ ภูเวียง บ้านเรือ โครงการออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ตามจุดเสี่ ยงภั ย  “ชุมชนปลอดภั ย  
อุ่นใจทุกครอบครัว” (ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ วันท่ี ๑ ตุลาคม 256๕ – 
๓๐ กันยายน 256๖) 
 

อบต.บ้านเรือ  
ท่ี ขก 84701/๓๒๑  

ลงวันท่ี  
1๙ สิงหาคม 256๕ 

๑๘๕๖๓ 
๒๒ ส.ค.256๕ 

-เห็นชอบ 

๓๘ ภูเวียง นาหว้า โครงการพัฒนาศักยภาพคณะท างาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ (ระยะเวลา
ด าเนินการ วันท่ี ๑๓ มกราคม 256๖) 
 

อบต.นาหว้า  
ท่ี ขก 81901/๔๓๗  

ลงวนัท่ี  
๒๙ กันยายน 256๕ 

2๒๑๑๒ 
๓๐ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๓๙ ภูเวยีง นาชุมแสง โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลแบบ
ครบวงจร (ระยะเวลาด าเนินการ เดือน
ตุลาคม 25๖๕ – ปัจจุบนั) 

อบต.นาชุมแสง  
ท่ี ขก 81501/๓๓๗  

ลงวันท่ี  
๒ กันยายน 256๕ 

 

๑๙๘๕๙ 
๗ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๔๐ ภูเวียง กุดขอนแก่น โครงการส่งเสริมอาชีพด้วยขยะรีไซเคิล 
(ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2565 
– กันยายน ๒๕๖๖) 

อบต.กุดขอนแก่น  
ท่ี ขก 77301/๕๔๐  

ลงวันท่ี  
2๐ กันยายน 256๕ 

 

2๑๓๙๒ 
22 ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๔๑ ภูเวียง ภูเวียง โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและ 
ให้ค าปรึกษาแนะน าการช าระภาษี 
ค่ าธรรม เนี ยมต่ างๆ  นอกสถาน ท่ี 
ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ.256๖
(ระยะเวลาด าเนินการวันท่ี ๑ ตุลาคม 
256๕ – ๓๐ กันยายน 256๖) 
 

อบต.ภูเวียง  
ท่ี ขก 85801/35๗  

ลงวันท่ี 
 2๖ กันยายน 256๕ 

๑๒๐๓๗ 
2๙ ก.ย.256๕ 
(สถจ.ขอนแก่น 

รับ) 

-เห็นชอบ 

๔๒ ภูเวียง หนองกุงธนสาร โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยความ
เส มอ ภ าคแ ละ สิ ท ธิ เส รี ภ าพ ขอ ง
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ระยะ 
เวลาด าเนินการเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - 
๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖) 

อบต.หนองกุงธนสาร  
ท่ี ขก 87801/๗๑๕  

ลงวันท่ี  
๘ กันยายน 256๕ 

๑๑๒๘๖ 
๑๕ ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 



 
 

๒๑ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 

ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
๔๓ ภูเวียง หนองกุงเซิน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปรับปรุง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 256๖ 
(ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม 
๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) 
 

อบต.หนองกุงเซิน  
ท่ี ขก 87701/๕๑๖  

ลงวนัท่ี  
2๘ กันยายน 256๕ 

2๑๙๔๑ 
29 ก.ย.256๕ 

-เห็นชอบ 

๔๔ ภูเวียง ทุ่งชมพู โครงการจัดอบรมให้ความรู้ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจ า 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  

อบต.ทุ่งชมพู  
ท่ี ขก ๘๑๐๐๑/๓๕๗  

ลงวันท่ี  
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

๑๘๙๕๕ 
๒๖ ส.ค.๒๕๖๕ 

-เห็นชอบ 

45 เขาสวนกวาง ดงเมืองแอม โครงการถนนปลอดภัย ประจ าปีงบ 
ประมาณ 2566 (ระยะเวลาในการ
ด าเนินการเดือนตุลาคม 2565 - 
กันยายน 2566) 
 

อบต.ดงเมืองแอม  
ท่ี ขก 79701/578  

ลงวันท่ี  
29 กันยายน 2565 

21965 
30 ก.ย.2565 

-เห็นชอบ 

46 น  าพอง หนองกุง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุต าบลหนองกุง ประจ าปี
งบประมาณ 2566 (ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2566) 
 

อบต.หนองกุง  
ท่ี ขก 87601/278  

ลงวันท่ี  
17 สิงหาคม 2565 

18444 
22 ส.ค. 2565 

-เห็นชอบ 

47 น  าพอง บัวใหญ่ โครงการฝึกอบรมดับเพลิงในชุมชน 
ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2566  
(ระยะเวลาในการด าเนินการในห้วง
เดือนมิถุนายน 2566) 
 

อบต.บัวใหญ่  
ท่ี ขก 83701/503   

ลงวันท่ี  
8 กันยายน 2565 

20215 
9 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

48 น  าพอง ท่ากระเสริม โครงการออกหน่วย อบต.เคลื่อนท่ีพบ
ประชาชน ประจ าปี  พ .ศ . 2566 
(ระยะเวลาในการด าเนินการไตรมาส 
ท่ี ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ - มีนาคม 
2566) 
 

อบต.ท่ากระเสริม  
ท่ี ขก 80501/433  

ลงวันท่ี 
 7 กันยายน 2565 

20222 
9 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

49 น  าพอง ทรายมูล โครงการโรงเรียนผู้ สู งอายุ  ต าบล 
ทรายมูล ปี 2566 (ระยะเวลาในการ
ด าเนินการเดือนมกราคม ๒๕๖๖ –
กันยายน 2566) 

อบต.ทรายมูล  
ท่ี ขก 80401/323  

ลงวันท่ี  
26 กันยายน 2565 

 

21750 
27 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

 



 
 

๒๒ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
50 น  าพอง บัวเงิน โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตราย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566(ระยะเวลาในการด าเนิน 
การ เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 
2566) 
 

อบต.บัวเงิน 
ท่ี ขก 83601/627 

ลงวันท่ี  
28 กันยายน 2565 

22002 
2๙ ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

51 บ้านไผ่ หัวหนอง โครงการจัดท าศูนย์สาธิตการขยายพันธุ์
พืชผักและผลไม้ชุมชน (ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2566) 

อบต.หัวหนอง 
ท่ี ขก 89801/870 

ลงวันท่ี  
12 กันยายน 2565 

 

20531 
14 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

52 บ้านไผ่ บ้านลาน โครงการแกนน าสภาเด็กและเยาวชน
ต้ น แบ บ  ต าบ ลบ้ านลาน  ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา
ด า เนิ นการ กุ มภ าพั นธ์  – กั น ยายน 
2566) 
 

อบต.บ้านลาน  
ท่ี ขก 84801/829  

ลงวันท่ี  
20 กันยายน 2565 

21147 
21 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

53 บ้านไผ่ หินตั ง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก 
(อถล.) พร้อมกิจกรรมจัดท าถังขยะเปียก
ลดโลกร้อน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
(ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม – 
กันยายน 2566) 
 

อ.บ้านไผ่  
ท่ี ขก 0023.16/5445  

ลงวันท่ี  
20 กันยายน 2565 

21152 
21 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

54 บ้านไผ่ ป่าปอ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลป่าปอ 
ประจ าปี งบประมาณ  2566  รุ่ น ท่ี 
4/2566(ระยะเวลาด าเนินการเดือน 
มกราคม - เมษายน 2566) 
 

อบต.ป่าปอ  
ท่ี ขก 85201/483  

ลงวนัท่ี  
21 กันยายน2565 

21659 
26 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

55 บ้านไผ่ หนองน  าใส โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้  ประจ าปีงบประมาณ 2566 
(ระยะเวลาในการด าเนินการเดือนตุลาคม 
2565 – กันยายน 2566) 
 

อบต.หนองน  าใส  
ท่ี ขก 88101/406  

ลงวันท่ี 
 28 กันยายน 2565 

21950 
29 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

56 บ้านไผ่ บ้านไผ่ โครงการท าหมันสุ นัขและแมว ตาม
โครงการพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ประจ าปีงบประมาณ 
2566 (ระยะเวลาด าเนินการเดือน
กุมภาพันธ ์–เมษายน 2566) 

อบต.บ้านไผ่  
ท่ี ขก 84501/708  

ลงวนัท่ี 
 21 กันยายน 2565 

21807 
28 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 



 
 

๒๓ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวดัรับเอกสาร) 
57 ชุมแพ ไชยสอ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ผู้ สู งอ ายุ ต าบล ไชยสอ  ป ระจ าปี งบ 
ประมาณ  พ .ศ . 256 6 (ระยะ เวลา
ด าเนินการในห้วงเดือนเมษายน 2566) 

อบต.ไชยสอ  
ท่ี ขก 79501/896  

ลงวันท่ี  
5 กันยายน 2565 

 

19695 
6 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

58 ชุมแพ ชุมแพ โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่ม
ผู้ สู งอายุ  ผู้ ด้ อย โอกาสผู้ พิ การ และ
ป ระช าช น ท่ั ว ไป  (ก ารย้ อ มผ้ าจ าก 
สีธรรมชาติ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (ระยะเวลาด า เนินการเดือน
มกราคม – มิถนุายน 2566) 
 

อบต.ชุมแพ  
ท่ี ขก 79401/527  

ลงวันท่ี  
13 กันยายน 2565 

20693 
15 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

59 ชุมแพ วังหนิลาด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบล 
วังหินลาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (ระยะเวลาในการด าเนินการ  
เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) 
 

อบต.วังหินลาด  
ท่ี ขก 75401/424  

ลงวันท่ี  
28 กันยายน 2565 

21948 
29 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

60 ชุมแพ นาหนองทุ่ม โครงการหนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย
มีวินัยจราจร (กิจกรรมหนูน้อยปฐมวัย
สวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจรแบบมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน) (ด าเนินการในเดือน
กรกฎาคม 2566) 
 

อบต.นาหนองทุ่ม  
ท่ี ขก 72301/718  

ลงวนัท่ี  
28 กันยายน 2565 

21949 
29 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

61 หนองเรือ บ้านกง โครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ระยะ 
เวลาในการด าเนินการวันท่ี 1 ตุลาคม 
2565 – 30 กันยายน 2566) 

อบต.บ้านกง  
ท่ี ขก 83801/616  

ลงวนัท่ี  
7 กันยายน 2565 

 

20201 
9 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

62 หนองเรือ บ้านเม็ง โครงการลดขั นตอนในการจัดเก็บภาษี
ตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 (ระยะเวลา
ในการด าเนนิการ ปีงบประมาณ 2566) 

อบต.บ้านเม็ง  
ท่ี ขก 84601/550  

ลงวันท่ี  
8 กันยายน 2565 

 

20541 
14 ก.ย. 2565 

-เหน็ชอบ 

63 หนองเรือ จระเข ้ โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อยต าบล
จระเข้ ประจ าปี 2566 (ระยะเวลาใน
การด าเนินการเดือนตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566) 

อบต.จระเข้  
ท่ี ขก 79301/360  

ลงวันท่ี  
20 กันยายน 2565 

 

21131 
20 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

 



 
 

๒๔ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
64 หนองเรือ หนองเรือ โครงการลดขั นตอนในการจัดเก็บภาษี

ตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
ประจ าปี 2566 (ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2566) 

อบต.หนองเรือ  
ท่ี ขก 88701/358  

ลงวันท่ี  
21 กันยายน 2565 

 

21394 
22 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

65 หนองเรือ โนนทัน โครงการป้องกันเด็กจมน  าและสร้างความ
ปลอดภัยทางน  าแก่ เด็กและเยาวชน 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 (ระยะเวลา
ในการด าเนินการ ปีงบประมาณ 2566) 

อบต.โนนทัน  
ท่ี ขก 82601/576  

ลงวันท่ี  
29 กันยายน 2565 

 

22100 
30 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

66 มัญจาคีรี นางาม โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
แนวทาง คู่มื อ เฝ้ าระวั งและส่ ง เสริ ม
พั ฒ น า ก า ร เด็ ก ป ฐ ม วั ย  (Develop 
mental Surveillance andPromotion 
Manual : DSPM) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (ระยะเวลาด าเนินการ 
พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566) 
 

อบต.นางาม  
ท่ี ขก 81301/451  

ลงวันท่ี  
16 กันยายน 2565 

20989 
19 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

67 มัญจาคีรี หนองแปน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแล
สุขภาพและการส่ ง เสริมพัฒนาด้ าน
ร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุ (ระยะเวลา
ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2566) 

อบต.หนองแปน  
ท่ี ขก 88301/427  

ลงวันท่ี  
22 กันยายน 2565 

 

21398 
23 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

68 มัญจาคีรี โพนเพ็ก โครงการปรับปรุงกระบวนการท างาน
หรือลดขั นตอนการท างานหรือการ
บริการ เพื่อตอบสนองความต้อการของ
ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
(ระยะเวลาด า เนินการเดือนตุลาคม 
2565 – กันยายน 2566) 
 

อบต.โพนเพ็ก  
ท่ี ขก 85701/434  

ลงวนัท่ี  
21 กันยายน 2565 

21510 
23 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

69 มัญจาคีรี กุดเค้า โครงการแข่ งขันกีฬาต้ านยาเสพติด  
กุดเค้าเกมส์ ครั งท่ี 14 ประจ าปี 2566 
(ระยะ เวลาด า เนิ นก ารวัน ท่ี  1  – 2 
ธันวาคม 2565)  

อบต.กุดเค้า  
ท่ี ขก 77401/322  

ลงวันท่ี  
27 กันยายน 2565 

 

21801 
28 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

 
 
 



 
 

๒๕ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
70 มัญจาคีรี สวนหม่อน โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง 

ประจ าปีงบประมาณ 2566 (ระยะเวลา 
ด าเนินการเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 
2566) 
 

อบต.สวนหม่อน 
ท่ี ขก 87201/370 

ลงวันท่ี  
26 กันยายน 2565 

21849 
29 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

71 มัญจาคีรี ค าแคน โครงการการบริก ารจ่ าย เบี ย ยั งชี พ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ นอก
สถานท่ี ประจ าปีงบประมาณ 2566 
(ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม 
2565 – กันยายน 2566) 
 

อบต.ค าแคน  
ท่ี ขก 78501/455  

ลงวันท่ี  
29 กันยายน 2565 

21953 
29 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

72 แวงน้อย แวงน้อย โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรค พิ ษ สุ นั ข บ้ า  ต าม พ ระ ป ณิ ธ าน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
(ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม 
2565 – กันยายน 2566) 
 

อบต.แวงน้อย  
ท่ี ขก 86801/572  

ลงวันท่ี  
24 สิงหาคม 2565 

10297 
25 ส.ค. 2565 

(ลงรับ สถจ.
ขอนแก่น) 

-เห็นชอบ 

73 แวงน้อย ละหานนา โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตร
ยั่งยืน ปลอดภัยไร้สารพิษและเกษตร
ผ ส ม ผ ส าน  ต าม แ น วพ ระ ราช ด า ริ
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (ระยะเวลาด าเนินการ 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 
2566) 
 

อบต.ละหานนา  
ท่ี ขก 86401/355  

ลงวันท่ี  
31 สิงหาคม 2565 

19505 
2 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

74 แวงน้อย ท่านางแนว โครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ 
(ระยะ เวลาในการด า เนิ นการ เดื อน
มีนาคม – สิงหาคม 2566) 

อบต.ท่านางแนว 
ท่ี ขก 80701/346 
ลงวันท่ี 5 กันยายน 

2565 

19706 
6 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

75 แวงน้อย ท่าวัด โครงการปู่ย่าตายายสอนหลาน ประจ าปี 
2566 (ระยะเวลาในการด าเนินการวันท่ี 
1 – 30 มีนาคม 2566) 

อบต.ท่าวัด 
ท่ี ขก 80801/417 

ลงวันท่ี  
12 กันยายน 2565 

 

20659 
15 ก.ย. 2565 

-เหน็ชอบ 

 
 
 



 
 

๒๖ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั้งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อวันที่  

๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
76 โนนศิลา บ้านหัน โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตรายในชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา 
ด าเนินการวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 30 
กันยายน 2566) 
 

อ.โนนศิลา 
ท่ี ขก 0023.15/1921  

ลงวันท่ี  
7 กันยายน 2565 

20181 
9 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

77 โนนศิลา หนองปลาหมอ โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ 
ฉุกเฉิน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
(ร ะย ะ เวล าในก ารด า เนิ น ก าร วัน ท่ี  
1 ตุ ล าคม  2565  – 30  กั นยายน 
2566) 
 

อ.โนนศิลา  
ท่ี ขก 0023.15/1961  

ลงวนัท่ี  
12 กันยายน 2565 

20644 
15 ก.ย. 2565 

-เหน็ชอบ 

78 เวียงเก่า เขาน้อย โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรค พิ ษ สุ นั ข บ้ า  ต าม พ ระ ป ณิ ธ าน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
-ระยะเวลาด าเนินการ  
1.ฉีดวัค ซีนป้ องกันโรคฯ มี .ค .-พ .ค .
2566 
2. ส ารวจ านวนสนัุข-แมว  
    ครั ง ท่ี  1 ในเดือนธันวาคม 2565 
    ครั งท่ี 2 ในเดือนมิถุนายน 2566 
 

อบต.เขาน้อย 
ท่ี ขก 78101/484 

ลงวันท่ี  
8 กันยายน 2565 

20223 
9 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

79 เวียงเก่า เมืองเก่าพัฒนา โครงการ “ระบบประปาหมู่บ้านพลังงาน
แสงอาทิ ตย์  บ้ านหนองบั ว  หมู่ ท่ี  4  
ต.เมืองเก่าพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
2566(ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2566) 
 

อบต.เมอืงเก่าพัฒนา  
ท่ี ขก 86001/497  

ลงวันท่ี  
21 กันยายน 2565 

21369 
22 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

80 หนองนาค า กุดธาตุ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาและปรับปรุ งแผน ท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินLtax 3000 (ระยะ 
เวลาในการด าเนินการวัน ท่ี  1 – 31 
พฤษภาคม 2566) 
 

อบต.กุดธาตุ  
ท่ี ขก 77501/728  

ลงวันท่ี  
16 ก.ย. 2565 

20678 
16 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

 
 
 



 
 

๒๗ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั งที่ 11/๒๕6๕ 
เมื่อ  

วนัที่ ๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
81 เมืองขอนแก่น ดอนหัน โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สู งอายุต าบลดอนหัน 
(ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม 
2565 –  กันยายน 2566) 

อ.เมืองขอนแก่น  
ท่ี ขก 0023.7/7526  

ลงวันท่ี  
16 กันยายน 2565 

 

20985 
19 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

82 เมืองขอนแก่น ท่าพระ โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
ห น้ า ท่ี ด้ านก ารส่ ง เส ริ ม และพัฒ น า
คุณภาพชีวิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566(ระยะเวลาในการด าเนินการ
ปีงบประมาณ 2566) 
 

อบต.ท่าพระ 
ท่ี ขก 72601/1477  

ลงวันท่ี  
22 กันยายน 2565 

21368 
22 ก.ย. 2565 

-เหน็ชอบ 

83 เมอืงขอนแก่น โคกสี โครงการซ้อมแผนป้องกันภัย ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ . 2566 (ระยะเวลา
ด าเนินการวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 30 
กันยายน 2566) 
 

อบต.โคกสี 
ท่ี ขก 71701/725 

ลงวันท่ี  
20 กันยายน 2565 

21646 
26 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

84 เมืองขอนแก่น แดงใหญ่ โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน
การเลี ยงสัตว์  (โค -กระบือ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา
ด าเนินการ เดือนตุลาคม 2565 –  
กันยายน 2566) 
 

อบต.แดงใหญ่ 
ท่ี ขก 72501/1627 

ลงวันท่ี  
29 กันยายน 2565 

22102 
30 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

85 บ้านฝาง ป่าหวายน่ัง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้  ประจ าปี  2566 (ระยะเวลา
ด า เนิ นก าร เดื อนตุ ล าคม  2565  – 
กันยายน 2566) 
 

อบต.ป่าหวายน่ัง 
ท่ี ขก 74301/642 

ลงวันท่ี  
20 กันยายน 2565 

11704 
22 ก.ย. 2565 

(ลงรับ สถจ.ขอนแก่น) 

-เห็นชอบ 

86 อุบลรัตน์ บ้านดง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม 
(รับลงทะเบียน/การจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย 
โอกาสทางสังคม) ประจ าปีงบประมาณ 
พ .ศ . 2566 (ระยะ เวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2566) 
 

อบต.บ้านดง 
ท่ี ขก 84201/865 

ลงวันท่ี  
14 กันยายน 2565 

20882 
16 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

 
 



 
 

๒๘ 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั งที ่11/๒๕6๕ 
เมื่อ  

วนัที่ ๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
87 อุบลรัตน์ ทุ่งโปง่ โค รงก ารวัน กตั ญ ญู  เชิ ด ชู ผู้ สู งอ ายุ 

ประจ าปี  2566 (ระยะเวลาในการ
ด าเนินการเดือนเมษายน 2566) 

อบต.ทุ่งโป่ง 
ท่ี ขก 81101/465 

ลงวันท่ี  
22 กันยายน 2565 

 

21361 
22 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

88 ซ าสงู บ้านโนน โครงการส่งเสริมอาชีพการท าขนมชั น
แ ล ะ ข น ม ถ้ ว ย  (ร ะ ย ะ เว ล า ใน ก า ร
ด าเนินการวันท่ี1 ตุลาคม 2565 – 30 
กันยายน 2566) 

อบต.บ้านโนน 
ท่ี ขก 73801/381 

ลงวันท่ี  
19 สิงหาคม 2565 

 

18315 
19 ส.ค. 2565 

-เห็นชอบ 

89 ซ าสูง ห้วยเตย โครงการอ นุ รักษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช  อั น
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ป ระจ า ปี งบประมาณ  พ .ศ . 25 66 
(ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566) 
 

อบต.ห้วยเตย 
ท่ี ขก 89201/488 

ลงวันท่ี  
29 สิงหาคม 2565 

19508 
2 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

90 ซ าสูง ค าแมด โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ปลูก
ห ม่ อ น เลี ย ง ไห ม  ป ระจ าปี  2 5 6 6 
(ด า เนินการ ในวัน ท่ี  26  กรกฎาคม 
2566) 

อบต.ค าแมด  
ท่ี ขก 78701/262  

ลงวนัท่ี  
12 กันยายน 2565 

 

20344 
13 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

91 ซ าสูง คูค า โครงการเตรียมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 
(ระยะเวลาด าเนินการ เดือนธันวาคม 
2565 - มกราคม 2566) 

อบต.คูค า  
ท่ี ขก 78901/370  

ลงวันท่ี  
23 กันยายน 2565 

 

21845 
28 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

92 แวงใหญ่ โนนสะอาด โครงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ระยะเวลาในการด าเนินการ
วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 
2566) 
 

อบต.โนนสะอาด  
ท่ี ขก 83101/394  

ลงวันท่ี  
5 กันยายน 2565 

19876 
8 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

93 แวงใหญ่ คอนฉิม โครงการคอนฉิ มพอ เพี ย ง (คัดแย ก  
หมักปุ๋ย สร้างโอกาส แก้จน) ประจ าปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 6 (ร ะ ย ะ เว ล า
ด าเนินการวันท่ี 1 ตุลาคม 2565 – 30 
กันยายน 2566) 
 

อบต.คอนฉิม  
ท่ี ขก 78401/223  

ลงวันท่ี  
19 กันยายน 2565 

21184 
21 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 



 
 

๒๙ 

ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามมติ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมือ่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

                                   ว่าที่ ร.ต. 

(วันชัย  เมธาอภินันท์) 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนมำตรฐำนกำรบริหำรบุคคลส่วนท้องถิ่น 

เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น 

ที ่ อ าเภอ อบต. 
โครงการ/กจิกรรม 

 
หนังสือที ่

จังหวัด 
รับเอกสารวันที ่

มติ ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น 

ครั งที่ 11/๒๕6๕ 
เมือ่  

วนัที่ ๒๕ พ.ย.๒๕6๕ 
ส่งภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕   (วันที่จังหวัดรับเอกสาร) 
94 แวงใหญ่ โนนทอง โครงการสัปดาห์ส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ 

ประจ าปีงบประมาณ 2566 (ระยะเวลา
ในการด าเนินการในห้วงเดือนเมษายน 
2566) 

อบต.โนนทอง 
ท่ี ขก 82501/458 

ลงวันท่ี  
23 กันยายน 2565 

 

21669 
27 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

95 แวงใหญ่ ใหม่นาเพียง โค ร งก า รป ลู ก ต้ น ไม้ ภ าย ใน ต าบ ล 
ใหม่นาเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (ระยะเวลาด า เนินการวัน ท่ี  
1 ตุ ล าคม  2565  – 30  กั นยายน 
2566) 
 

อบต.ใหม่นาเพียง 
ท่ี ขก 90001/399 

ลงวันท่ี  
26 กันยายน 2565 

21824 
28 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

96 ชนบท บ้านแท่น โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบล
บ้านแท่น ประจ าปี 2566 (ระยะเวลา
ด าเนินการวันท่ี  1 กุมภาพันธ์ – 31 
มีนาคม 2566) 
 

อ.ชนบท 
ท่ี ขก 0023.11/3489  

ลงวันท่ี  
30 สิงหาคม 2565 

19176 
30 ส.ค. 2565 

-เห็นชอบ 

97 ชนบท ห้วยแก โครงการ อบต .เคลื่อนท่ีพบประชาชน 
ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2566 
(ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม 
2565 – กรกฎาคม 2566) 
 

อ.ชนบท 
ท่ี ขก 0023.11/3463  

ลงวันท่ี  
26 สงิหาคม 2565 

19246 
1 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

98 ชนบท โนนพะยอม โครงการฝึกอบรมส่งเสริม สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ พ.ศ. 2566 (หลักสูตร การ
ท า ไม้ ก วาดดอกห ญ้ า ไม้ ก วาดท าง 
มะพร้าว) (ระยะเวลาในการด าเนินการ
เดือนพฤษภาคม 2566) 
 

อ.ชนบท 
ท่ี ขก 0023.11/3490  

ลงวันท่ี  
30 สิงหาคม 2565 

19366 
1 ก.ย. 2565 

-เห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓๐ 

๓) บัญชีองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ  
    โครงการ/กิจกรรมดีเด่น หรือมีความส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพ  
    และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๖    จ านวน   ๓๙   แห่ง 

ที่ อ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล มติ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น ครัง้ที่ 11/256๕ เมื่อวันที่ 
๒๕ พฤศจิกายน 256๕ 

1 กระนวน อบต.หนองโก เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโก 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

2 กระนวน อบต.ห้วยโจด เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

3 กระนวน อบต.หัวนาค า เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวนาค า 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

4 เขาสวนกวาง อบต.ค าม่วง เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าม่วง 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

5 เขาสวนกวาง อบต.เขาสวนกวาง เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสวนกวาง   
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

6 บ้านแฮด อบต.หนองแซง เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง   
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

7 พระยืน อบต.ขามป้อม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

8 ภูผาม่าน อบต.วังสวาป เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังสวาป 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

9 สีชมพ ู อบต.ซ ายาง เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลซ ายาง 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

10 สีชมพ ู อบต.บ้านใหม่ เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

11 สีชมพ ู อบต.ภูห่าน เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลภูห่าน 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

12 หนองสองห้อง อบต.วังหิน เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

13 หนองสองห้อง อบต.หนองไผ่ล้อม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

14 ภูเวียง อบต.ดินด า เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า 
ไมเ่สนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

15 โคกโพธิ์ไชย อบต.ซับสมบูรณ์ เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์  
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

    
 
 



 
 

๓๑ 

ที่ อ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล มติ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/256๕ เมื่อวันที่ 
๒๕ พฤศจิกายน 256๕ 

16 ชนบท ศรีบุญเรือง เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง  
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

17 ชนบท วังแสง เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังแสง 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

18 ชนบท ปอแดง เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลปอแดง 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

19 ชนบท กุดเพียขอม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเพียขอม 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

20 ชุมแพ ขัวเรียง เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขัวเรียง 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

21 ชุมแพ หนองเขียด เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเขียด 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

22 ชุมแพ โนนหัน เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหัน 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

23 ชุมแพ โนนอุดม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนอุดม 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

24 น้ าพอง วังชัย เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

25 น้ าพอง พังทุย เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลพังทุย 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

26 น้ าพอง บ้านขาม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม 
ไมเ่สนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

27 โนนศิลา เปือยใหญ ่ เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเปือยใหญ ่
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

28 โนนศิลา โนนแดง เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

29 บ้านไผ ่ แคนเหนือ เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

30 บ้านไผ ่ ภูเหล็ก เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลภูเหล็ก 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

31 บ้านฝาง บ้านเหล่า เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

32 เปือยน้อย วังม่วง เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

 
 



 
 

๓๒ 

ที่ อ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบล มติ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11/256๕ เมื่อวันที่ 
๒๕ พฤศจิกายน 256๕ 

33 เปือยน้อย ขามป้อม เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

34 มัญจาคีรี ท่าศาลา เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

35 เมืองขอนแก่น ดอนช้าง เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนช้าง 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

36 เมืองขอนแก่น บ้านหว้า เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหว้า 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

37 แวงน้อย ทางขวาง เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

38 อุบลรัตน์ ศรีสขุส าราญ เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขส าราญ 
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

39 อุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์ เห็นชอบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขื่อนอุบลรัตน ์
ไม่เสนอโครงการ/กิจกรรมฯ 

 
 
 
 

 

 

 

 

ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามมติ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

                                   ว่าที่ ร.ต. 

(วันชัย  เมธาอภินันท์) 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนมำตรฐำนกำรบริหำรบุคคลส่วนท้องถิ่น 

เลขานุการ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น 


