
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคอนฉิม      ๒๓๘ 

แบบ ผ. ๐2/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง

ถนนผิวทาง 

ASPHALT 

CONCRETE ช้ันพืน้

ทางดนิซีเมนต์

ปรับปรุงคุณภาพ

ดว้ยยางธรรมชาติ 

(หนา 20 ซม.) 

1. เพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดอืดร้อนของ

ราษฎรในการใช้

เสน้ทางสัญจร 

2. เพื่อให้ราษฎรไดร้ับ

ความสะดวกสบายใน

การเดนิทางและขนสง่

สนิค้าทางการเกษตร 

3. เพื่อให้ประชาชนได้

เข้าถึงสถานบรกิาร

สาธารณสุขระดับ

อ าเภอไดเ้ร็วข้ึน

กว่าเดมิ 

ก่อสร้างถนนผิวทาง 

ASPHALT CONCRETE 

ช้ันพืน้ทางดนิซีเมนต์

ปรับปรุงคุณภาพดว้ย

ยางธรรมชาติ (หนา 20 

ซม.) สายหนอง

สามเหลี่ยม บา้นคอนฉิม 

หมู่ท่ี 1 ต.คอนฉิม-บ้าน

ท่าเยี่ยม ต.ใหม่นาเพียง 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 3,500 เมตร 

หนา 0.04 เมตร หรอื

รวมพืน้ท่ี  ASPHALT 

CONCRETE ไม่น้อยกว่า 

14,000 ตารางเมตร 

  5,000,000 4,528,000  ถนน 1 สาย ราษฎรผู้ใช้เสน้ทาง

ไดร้ับความสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย  

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคอนฉิม      ๒๓๙ 

แบบ ผ. ๐2/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง

ถนนผิวทาง 

ASPHALT 

CONCRETE ช้ันพืน้

ทางดนิซีเมนต์

ปรับปรุงคุณภาพ

ดว้ยยางธรรมชาติ 

(หนา 20 ซม.) 

1. เพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดอืดร้อนของ

ราษฎรในการใช้

เสน้ทางสัญจร 

2. เพื่อให้ราษฎรไดร้ับ

ความสะดวกสบายใน

การเดนิทางและขนสง่

สนิค้าทางการเกษตร 

3. เพื่อให้ประชาชนได้

เข้าถึงสถานบรกิาร

สาธารณสุขระดับ

อ าเภอไดเ้ร็วข้ึน

กว่าเดมิ 

ก่อสรา้งถนนผิวทาง 

ASPHALT CONCRETE 

ช้ันพืน้ทางดนิซีเมนต์

ปรับปรุงคุณภาพดว้ย

ยางธรรมชาติ (หนา 20 

ซม.) สายบ้านโนนใหญ่ 

หมู่ท่ี 2 ต าบลคอนฉิม – 

บ้านท่าเยี่ยม ต าบลใหม่

นาเพียง ผิวจราจรกว้าง 

4.00 เมตร ยาว 

3,500 เมตร หนา 

0.04 เมตร หรอืรวม

พืน้ท่ี  ASPHALT 

CONCRETE ไม่น้อยกว่า 

14,000 ตารางเมตร 

  5,000,000 4,528,000  ถนน 1 สาย ราษฎรผู้ใช้เสน้ทาง

ไดร้ับความสะดวก 

รวดเร็ว และปลอดภัย  

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคอนฉิม      ๒๔๐ 

แบบ ผ. ๐2/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

3 โครงการ

ก่อสร้าง

ถนนลาดยางผิว

จราจรชนิดแคพ

ซีล หมู่ที่ 5 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรชนิดแคพซีล 

สายบ้านป่าแดง หมู่ที่ 

5 ถึงบ้านโนนใหญ่ หมู่

ที่ 2 ต.คอนฉิม ขนาด

ผิวจราจรกว้าง 6.00 

เมตร ยาว 4,700 

เมตร 

 5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

จ านวนถนนที่

ก่อสร้าง 

1.ท าให้ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการเกิด

อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

4 โครงการขยาย

ผิวจราจรสะพาน 

คสล. 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

สะพานข้ามล าห้วย

หนองเอ่ียน 

   1,200,000  จ านวนสะพาน 

คสล.ที่ได้รับ

การก่อสร้าง 

1.ท าให้ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการเกิด

อุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคอนฉิม      ๒๔๑ 

แบบ ผ. ๐2/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

5 โครงการ

ก่อสร้าง

ถนนลาดยาง

ผิวจราจรชนิด

แคพซีล หมู่ที่ 

7 

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไปมา 

ในการใช้พาหนะ 

ก่อสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรชนิดแคพซีล 

สายบ้านโคกสว่าง หมู่

ที่ 7 ต.คอนฉิม- บ้าน

ห้วยยาง ต.วังแสง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 

6.00 เมตร ยาว 

4,700 เมตร 

 5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

5,000,000 

 

จ านวนถนนที่

ก่อสร้าง 

1.ท าให้ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการเกิด

อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

รวม 5 โครงการ - -      - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคอนฉิม      ๒๔๒ 

แบบ ผ. ๐2/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 4. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการขุดลอกล า

ห้วยสาธารณ 

ประโยชน์  

1. เพื่อให้สามารถ

เก็บกักน้ าได้เพิ่มขึน้ 

2. เพื่อเป็นการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งและ

อุทกภัย   

ขุดลอกล าห้วย

เสือเขี้ยวตลอด

สาย 

  2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ

ความจุน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

1. ประชาชนมีน้ าใช้

อย่างพอเพียง 

2. ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกล า

ห้วยสาธารณ 

ประโยชน์ หมู่ที่ 2 

1. เพื่อให้สามารถ

เก็บกักน้ าได้เพิ่มขึน้ 

2. เพื่อเป็นการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งและ

อุทกภัย   

ขุดลอกฝาย

หลวงใต้ 

  2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ

ความจุน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

1. ประชาชนมีน้ าใช้

อย่างพอเพียง 

2. ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคอนฉิม      ๒๔๓ 

แบบ ผ. ๐2/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 4. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

3 โครงการขุดลอกล า

ห้วยสาธารณ 

ประโยชน์ หมู่ที่ 5 

1. เพื่อให้สามารถ

เก็บกักน้ าได้เพิ่มขึน้ 

2. เพื่อเป็นการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งและ

อุทกภัย   

ขุดลอกหนอง

โดน 

    2,000,000 ร้อยละของ

ความจุน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

1. ประชาชนมีน้ าใช้

อย่างพอเพียง 

2. ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกล า

ห้วยสาธารณ 

ประโยชน์ หมู่ที่ 5 

1. เพื่อให้สามารถ

เก็บกักน้ าได้เพิ่มขึน้ 

2. เพื่อเป็นการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งและ

อุทกภัย   

ขุดลอกหนองวัง

หิน 

   2,000,000  ร้อยละของ

ความจุน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

1. ประชาชนมีน้ าใช้

อย่างพอเพียง 

2. ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคอนฉิม      ๒๔๔ 

แบบ ผ. ๐2/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 4. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

5 โครงการขุดลอก

ล าห้วยสาธารณ 

ประโยชน์  

1. เพื่อให้สามารถ

เก็บกักน้ าได้เพิ่มขึน้ 

2. เพื่อเป็นการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งและ

อุทกภัย   

ขุดลอกล าห้วยขี้

นาคตลอดสาย 

  2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ

ความจุน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

1. ประชาชนมีน้ าใช้

อย่างพอเพียง 

2. ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอก

ล าห้วยสาธารณ 

ประโยชน์  

1. เพื่อให้สามารถ

เก็บกักน้ าได้เพิ่มขึน้ 

2. เพื่อเป็นการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งและ

อุทกภัย   

ขุดลอกล าห้วย

แกตลอดสาย 

   2,000,000  ร้อยละของ

ความจุน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

1. ประชาชนมีน้ าใช้

อย่างพอเพียง 

2. ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคอนฉิม      ๒๔๕ 

แบบ ผ. ๐2/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 4. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

7 โครงการขุดลอก

ล าห้วยสาธารณ 

ประโยชน์ หมู่ที่ 7 

1. เพื่อให้สามารถ

เก็บกักน้ าได้เพิ่มขึน้ 

2. เพื่อเป็นการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งและ

อุทกภัย   

ขุดลอกหนอง

สะแบง 

   2,000,000  ร้อยละของ

ความจุน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

1. ประชาชนมีน้ าใช้

อย่างพอเพียง 

2. ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอก

ล าห้วยสาธารณ 

ประโยชน์ หมู่ที่ 8 

1. เพื่อให้สามารถ

เก็บกักน้ าได้เพิ่มขึน้ 

2. เพื่อเป็นการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งและ

อุทกภัย   

ขุดลอกห้วยดอน

หวาย 

    2,000,000 ร้อยละของ

ความจุน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

1. ประชาชนมีน้ าใช้

อย่างพอเพียง 

2. ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคอนฉิม      ๒๔๖ 

แบบ ผ. ๐2/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 4. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

9 โครงการขุดลอก

ล าห้วยสาธารณ 

ประโยชน์ หมู่ที่ 8 

1. เพื่อให้สามารถ

เก็บกักน้ าได้เพิ่มขึ้น 

2. เพื่อเป็นการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งและ

อุทกภัย   

ขุดลอกล าห้วย

ดอนดักด า 

    2,000,000 ร้อยละของ

ความจุน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

1. ประชาชนมีน้ าใช้

อย่างพอเพียง 

2. ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอก

ล าห้วยสาธารณ 

ประโยชน์ หมู่ที่ 8 

1. เพื่อให้สามารถ

เก็บกักน้ าได้เพิ่มขึน้ 

2. เพื่อเป็นการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งและ

อุทกภัย   

ขุดลอกหนอง

เอ้ียง 

   2,000,000  ร้อยละของ

ความจุน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

1. ประชาชนมีน้ าใช้

อย่างพอเพียง 

2. ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

  แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคอนฉิม      ๒๔๗ 

แบบ ผ. ๐2/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 4. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

11 โครงการขุดลอก

ล าห้วยสาธารณ 

ประโยชน์  

1. เพื่อให้สามารถ

เก็บกักน้ าได้เพิ่มขึน้ 

2. เพื่อเป็นการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งและ

อุทกภัย   

ขุดลอกล าห้วยขี้

นาคตลอดสาย 

   2,000,000  ร้อยละของ

ความจุน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

1. ประชาชนมีน้ าใช้

อย่างพอเพียง 

2. ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 

12 โครงการขุดลอก

ล าห้วยสาธารณ 

ประโยชน์  

1. เพื่อให้สามารถ

เก็บกักน้ าได้เพิ่มขึน้ 

2. เพื่อเป็นการ

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งและ

อุทกภัย   

ขุดลอกห้วย

หนองเอ่ียนตลอด

สาย 

  2,000,000   ร้อยละของ

ความจุน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

1. ประชาชนมีน้ าใช้

อย่างพอเพียง 

2. ลดปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 

รวม 12 โครงการ - -      - - - 


