
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๐๗ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการปูองกันต้าน

ภัยยาเสพติดใน

สถานศึกษาในต าบล

คอนฉิม 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ

อบรมมีศักยภาพใน

การปฏิบัติเป็นแกนน า

ในการให้ความรู้/ความ

เข้าใจเกี่ยวกับโทษและ

พิษภัยทางยาเสพติด 

กระตุ้นและปลูก

จิตส านึกเพื่อต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยาเสพติด

อย่างเป็นรูปธรรม 

นักเรียนใน

สถานศึกษาในเขต

ต าบลคอนฉิม 

 30,000 30,000 30,000  ร้อยละของ

จ านวนโรงเรียน

ที่มีแกนน า

เยาวชนปูองกัน

ยาเสพติด 

ผู้เข้ารับการอบรม

มีศักยภาพในการ

ปฏิบัติเป็นแกนน า

ในการให้ความรู้/

ความเข้าใจ

เกี่ยวกับโทษและ

พิษภัยทางยาเสพ

ติด กระตุ้นและ

ปลูกจิตส านึกเพื่อ

ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา

เสพติดอย่างเป็น

รูปธรรม 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๐๘ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

2 โครงการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในพืน้ที่ 

1. เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินงานของ ศพ

ส.อ.แวงใหญ่ 

2. เพื่อปูองกันและ

และแก้ไขปัญหายา

เสพติดในพืน้ที่ อ.แวง

ใหญ่ 

อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองอ าเภอ

แวงใหญ่ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ

ปัญหาและการ

แพร่ระบาดของ

ยาเสพติด

ลดลง 

ปัญหาและการ

แพร่ระบาดของยา

เสพติดลดลง 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพ

ติดจังหวัดขอนแก่น 

เพื่อปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดตาม

นโยบายรัฐบาล 

อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองจังหวัด

ขอนแก่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ

ปัญหาและการ

แพร่ระบาดของ

ยาเสพติด

ลดลง 

ปัญหาและการ

แพร่ระบาดของยา

เสพติดลดลง 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๐๙ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

4 โครงการจัดงานรัฐ

พิธีในวันส าคัญ 

เพื่อเป็นการแสดงออก

ซึ่งความจงรักภักดีของ

ปวงชนชาวไทยที่มีต่อ

พระมหากษัตริย์ทุก

ราชวงศ์ 

อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองอ าเภอ

แวงใหญ่ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ปวงชนชาวไทยได้

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีต่อ

สถาบัน

พระมหากษัตริย์

ไทย 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการปลูก

จิตส านึก สร้าง

ภูมิคุ้มกันยาเสพติด

และปูองกันการเกิด

ความขัดแย้งของ

เยาวชน ปี 2563 

เพื่อปลูกจิตส านึก 

ให้กับเยาวชนในการ

ปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด และ

ปัญหาความขัดแย้ง

ของเยาวชน 

อุดหนุนสถานี

ต ารวจภูธรแวง

ใหญ่ 

  30,000   สถิติของ

เยาวชน ผู้เสพ/

ติด ลดละเลิก

ยาเสพติด และ

การทะเลาะ

วิวาท 

เยาวชนไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด 

และลดความ

ขัดแย้ง 

ส านักงานปลัด 

รวม      5  โครงการ - -      - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๑๐ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการปูองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 

1. เพื่อปูองกันการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 

2. เพื่อให้ประชาชนใน

หมู่บา้นเข้ามามีส่วน

ร่วมในการด าเนินการ

ตั้งจุดสกัด/จุดตักเตอืน 

3. เพื่อเสริมสร้าง

จิตส านึกในเรื่องความ

ปลอดภัยในการใช้รถ

ใช้ถนน โดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วม 

ด าเนินการจัดตั้ง

จุดสกัด/จุด

ตักเตือนเพื่อ

ปูองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

ในพืน้ที่รับผิดชอบ

ขององคก์าร

บริหารส่วนต าบล

คอนฉิมในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -ลดจ านวน

ครั้งที่เกิด

อุบัติเหตุ 

-ลดจ านวน

ผู้บาดเจ็บ 

-ลดจ านวน

ผู้เสียชีวิต 

1. ลดอัตราการ

สูญเสียชีวิตและ

ทรัพย์สินจาก

อุบัติเหตุทางถนน 

2. ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการ

ด าเนินการตั้งจุด

สกัด/จุดตักเตอืน 

3. ประชาชนมี

จิตส านึกในเรื่อง

ความปลอดภัยใน

การใช้รถใช้ถนน 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๑๑ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

2 โครงการปูองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

1. เพื่อปูองกันการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 

2. เพื่อให้ประชาชนใน

หมู่บา้นเข้ามามีส่วน

ร่วมในการด าเนินการ

ตั้งจุดสกัด/จุดตักเตอืน 

3. เพื่อเสริมสร้าง

จิตส านึกในเรื่องความ

ปลอดภัยในการใช้รถ

ใช้ถนน โดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วม 

ด าเนินการจัดตั้ง

จุดสกัด/จุด

ตักเตอืนเพื่อ

ปูองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

ในพืน้ที่รับผิดชอบ

ขององคก์าร

บริหารส่วนต าบล

คอนฉิมในช่วง

เทศกาลปีใหม่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -ลดจ านวน

ครั้งที่เกิด

อุบัติเหตุ 

-ลดจ านวน

ผู้บาดเจ็บ 

-ลดจ านวน

ผู้เสียชีวิต 

1. ลดอัตราการ

สูญเสียชีวิตและ

ทรัพย์สินจาก

อุบัติเหตุทางถนน 

2. ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการ

ด าเนินการตั้งจุด

สกัด/จุดตักเตอืน 

3. ประชาชนมี

จิตส านึกในเรื่อง

ความปลอดภัยใน

การใช้รถใช้ถนน 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๑๒ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรม

ทบทวนอาสาสมัคร

ปูองกันภัยฝุายพล

เรือน (อปพร.) 

1. เพื่อให้ศูนย์ อปพร. 

ต าบลคอนฉิมมีสมาชิก อป

พร. ครบ 2 % 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการปูองกันและ

ช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณ

ภัย 

3. เพื่อให้ภาคประชาชนท่ี

ได้รับการฝึกอบรม

สามารถช่วยเหลือตนเอง

ได้ 

4. เพื่อให้ประชาชนมี

ความมั่นใจในความ

ปลอดภัยในเวลาเกิดภัย

พิบัติ 

ประชาชนในเขต

ต าบลคอนฉิม 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ

จ านวน สมาชิก  

อปพร. ที่

เพิ่มขึน้ 

1. ศูนย์ อปพร. ต าบล

คอนฉิมมีสมาชิก อป

พร. ครบ 2 % 

2. ภาคประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการ

ปูองกันและช่วยเหลือ

เมื่อเกิดสาธารณภัย 

3. ภาคประชาชนท่ี

ได้รับการฝึกอบรม

สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ 

4. ประชาชนมีความ

มั่นใจในความปลอด 

ภัยในเวลาเกิดภัยพบัิติ 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๑๓ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

4 โครงการซักซ้อม

แผนปูองกันอัคคีภัย

ในต าบลคอนฉิม 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้

เข้ารับการอบรมให้

ตระหนักถึงผลจาก

อัคคีภัย 

2. เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมเม่ือเกิด

อัคคีภัยจะไดมี้ความรู้

ความเข้าใจในการ

ช่วยเหลือ 

3. เพื่อใหป้ระชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจใน

การปอูงกันอัคคีภัยใน

ต าบล 

สถานศึกษา / 

สถานที่ราชการ / 

ชุมชนในต าบลคอน

ฉิม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อัตราความเสีย

จากการเกิด

อัคคีภัยลดลง 

1. ผู้เข้ารับการ

อบรมมีความ

ตระหนักถึงผลจาก

อัคคีภัย 

2. สถานศึกษา / 

สถานที่ราชการ / 

ชุมชนในต าบลคอน

ฉิม มีความพร้อม

ในการให้ความ

ช่วยเหลือเม่ือเกิด

อัคคีภัย 

 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๑๔ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

5 โครงการจัดงานวัน 

อาสาสมัครปูองกัน

ภัยฝุายพลเรือน 

(วัน อปพร.) 

1. เพื่อสร้างขวัญและ

ก าลังใจให้แก่

อาสาสมัครปูองกันภัย

ฝุายพลเรือน  

2. สร้างจิตส านึกให้

ตระหนักในหน้าที่มี

ความรับผิดชอบต่อ

สังคมส่วนรวม  

อาสาสมัครปูองกัน

ภัยฝุายพลเรือน

สังกัดศูนย์ อปพร.

ต าบลคอนฉิม 

 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน อปพร.

ที่เข้าร่วม

โครงการ 

1. อาสาสมัคร

ปูองกันภัยฝุายพล

เรือน มีขวัญและ

ก าลังใจที่ดีขึ้น 

2. อาสาสมัคร

ปูองกันภัยฝุายพล

เรือนมีจิตส านึก

และตระหนักใน

หน้าที่อย่างแท้จริง 

 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๑๕ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครปูองกัน

ไฟปุาต าบลคอนฉิม 

1. เพื่อสร้างเครือข่าย

ปูองกันไฟปุาที่ผ่าน

การฝีกอบรม และ

สามารถขยายผลไปยัง

หมู่บา้น และ

สถานศึกษา  

2. เพื่อสร้างจิตส านึก

ในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม และ

ปูองกันมิให้เกิดไฟปุา

ในพืน้ที่    

จัดอบรมให้

อาสาสมัครปูองกัน

ไฟปุาจากราษฎร

ในพืน้ที่ ผู้น าชุมชน 

นักเรียน นักศึกษา 

และอาสาสมัคร

ต่างๆในพืน้ที่ต าบล

คอนฉิม 

 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน

อาสาสมัครที่

เข้าร่วม

โครงการ 

1. มีเครือข่าย

ปูองกันไฟปุาที่ผ่าน

การฝีกอบรม และ

ขยายผลไปยัง

หมู่บา้น และ

สถานศึกษา  

2. เกิดจิตส านึกใน

การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม และ

ปูองกันมิให้เกิดไฟ

ปุาในพืน้ที่    

ส านักงานปลัด 

รวม      6  โครงการ - -      - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๑๖ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการจัดกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ 

 

 

 

 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก

และเยาวชนได้

แสดงออกซึ่งความรู้

ความสามารถ 

2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก

ได้ตระหนักถึงคุณค่า 

บทบาทส าคัญและการ

พัฒนาตนเอง 

3. เพื่อให้ครอบครัว 

ชุมชนได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการ

อบรมเลี้ยงดูเด็กและ

เยาวชน 

1. คณะครู 

ผู้ปกครองและ

ประชาชนทั่วไป 

2. นักเรียนจาก

โรงเรียนต่างๆใน

เขตพื้นที่ต าบล

คอนฉิม 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการที่มีต่อ

การจัดงาน 

1. เด็กและเยาวชน

ไดแ้สดงออกซึ่ง

ความรูค้วาม 

สามารถ 

2. เด็กตระหนักถึง

คุณค่าบทบาท

ส าคัญและการ

พัฒนาตนเอง 

3. ครอบครัว ชุมชน

ตระหนักถึง

ความส าคัญของการ

อบรมเลี้ยงดูเด็กและ

เยาวชน 

ส่วนการศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๑๗ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

2 โครงการเย่ียมบ้าน

น้อง 

เพื่อสร้างสัมพันธภาพ

ที่ดีระหว่างครูกับ

ผู้ปกครองนักเรียน 

เด็กนักเรียนและ

ผู้ปกครองของ

นักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัด อบต.คอน

ฉิม 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของความ

พึงพอใจของ

ผู้ปกครอง

นักเรียน 

ครู นักเรยีนและ

ผู้ปกครองนักเรยีนมี

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ

กัน 

ส่วนการศึกษาฯ 

3 โครงการกิจกรรม

การเรียนรู้วันส าคัญ

ต่างๆ ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

1. เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้

เรยีนรูเ้กี่ยวกับกิจกรรม

วันส าคัญต่างๆของไทย 

2. เพื่อให้ครู นักเรยีน 

และผู้ปกครองไดร้ว่มกัน

ท ากิจกรรมในวันส าคัญ

ต่างๆของไทย 

ครู นักเรียน และ

ผู้ปกครองนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัด อบต.คอน

ฉิม 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 รอ้ยละของ

ความพึงพอใจ

ของผู้เข้ารว่ม

โครงการที่มีต่อ

การจัดงาน 

1. เด็กนักเรยีนมี

ความรูเ้กี่ยวกับวัน

ส าคัญทางศาสนา 

2. ครู นักเรยีน และ

ผู้ปกครองไดร้ว่มกัน

ท ากิจกรรมในวัน

ส าคัญทางศาสนา 

ส่วนการศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๑๘ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม

กิจกรรมการเรียนรู้

นอกสถานที่ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

1. เพื่อส่งเสริม

พัฒนาการของ

นักเรียนโดยการเรียนรู้

นอกสถานที่ จาก

สถานที่จริง 

2. เพื่อส่งเสริมความ 

สัมพันธ์อันดีระหว่าง

ผู้ปกครอง และ

โรงเรียน 

3. เพื่อเปิดโอกาสให้

ผู้ปกครองหรือ

บุคคลภายนอกมีส่วน

ร่วมในการให้ความรู้

แก่นักเรียน 

นักเรียน 

ผู้ปกครอง และครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัด อบต.คอน

ฉิม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการที่มีต่อ

การจัดงาน 

1. นักเรียนได้

ประสบการณ์ที่

แปลกใหม่จากการ

เรียนรู้นอกสถานที่ 

2. ผู้ปกครอง และ

โรงเรียนมี

ความสัมพันธ์อันดี

ต่อกัน 

3. ผู้ปกครองหรือ

บุคคลภายนอกมี

ส่วนร่วมในการให้

ความรู้แก่นักเรียน 

ส่วนการศึกษา

ฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๑๙ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

5 โครงการจัดซือ้

อาหารเสริม(นม) 

ให้กับเด็กนักเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก

นักเรียนได้รับอาหาร

เสริม (นม) ที่มี

ประโยชน์ต่อร่างกาย 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กสังกัด 

อบต.คอนฉิม 

- โรงเรียนสังกัด 

สพฐ. ในเขต 

อบต.คอนฉิม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็กนักเรียน

ได้รับอาหาร

เสริม (นม)

ครบ 100% 

เด็กนักเรียน

ได้รับประทาน

อาหารเสริม 

(นม)ครบทุกคน 

ส่วนการศึกษา

ฯ 

6 โครงการสนับสนุน

อาหารกลางวันให้กับ

เด็กนักเรียน 

เพื่อสนับสนุนให้เด็ก

นักเรียนได้รับอาหาร

กลางวันครบทุกคน 

โรงเรียนสังกัด 

สพฐ. ที่ตั้งอยู่ใน

เขตองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลคอนฉิม 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 เด็กนักเรียน

ได้รับอาหาร

กลางวันครบ 

100% 

เด็กนักเรียน

ได้รับประทาน

อาหารกลางวัน

ครบทุกคน 

ส่วนการศึกษา

ฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๒๐ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานศึกษา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

7 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจัดสรรเป็น

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ในของสถานศึกษา

สังกัด อปท. 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กสังกัด 

อบต.คอนฉิม 

 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 สถานศึกษา

ได้รับการ

จัดสรร

งบประมาณ 

100% 

สถานศกึษาสังกัด 

อปท.ไดร้ับจัดสรร

ในการบริหาร

สถานศกึษา 

กองการศึกษา

ฯ 

8 โครงการแข่งขันกีฬา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. เพื่อสง่เสริมให้เด็กได้

เลน่กีฬาเสริมพัฒนาการ

ท้ังทางดา้นรา่งกายและ

จิตใจ 

2. เพื่อสร้างความรัก 

ความสามัคคีให้กับเด็ก 

3. เพื่อให้เด็กไดเ้รยีนรู้

และยินยอมปฏิบัติตาม 

กติกาหรอืข้อตกลง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองคก์าร

บริหารส่วนต าบล

คอนฉิม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน

นักเรียนที่เข้า

ร่วมกิจกรรม 

1. เด็กมีพัฒนา 

การที่ดีท้ังดา้น

รา่งกาย จิตใจ 

2. เด็กมีความรัก

ความสามัคคี 

3. เด็กไดเ้รยีนรู้

และยินยอมปฏิบัติ

ตาม กติกา 

ข้อตกลง 

กองการศึกษา

ฯ 

รวม      8  โครงการ - -      - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๒๑ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการระบบ

บริการแพทย์ฉุกเฉิน 

อบต.คอนฉิม 

เพื่อให้การช่วยเหลือ

ทางด้านการแพทย์

ฉุกเฉินเบือ้งต้นให้กับ

ผู้ปวุยในต าบลคอนฉิม 

ประชาชนต าบล

คอนฉิม 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนผู้ปวุย

ที่ได้รับการ

ช่วยเหลือ

ทางด้าน

การแพทย์

ฉุกเฉิน 

เบื้องต้น 

ผู้ปวุยได้รับการ

ช่วยเหลือ

การแพทย์ฉุกเฉิน

เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๒๒ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานสาธารณสุข 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

2 โครงการปูองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัข

บ้า 

1. ด าเนินการควบคุม 

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าทุก

หมู่บ้านในต าบลคอนฉมิ 

2. เพื่อไม่ใหป้ระชากร

ปุวยหรือเสียชีวิตด้วยโรค

พิษสุนัขบ้า 

3. เพื่อใหป้ระชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจและมี

ส่วนร่วมในการปูองกัน

โรคพิษสุนัขบ้า 

4. เพื่อใหห้มู่บ้านใน

ต าบลคอนฉมิเป็นเขต

ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมวในเขต

ต าบลคอนฉิม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ปวุย

หรือเสียชีวิต

จากโรคพิษ

สุนัขบ้าลดลง 

1. สามารถควบคุม 

ปูองกันโรคพิษสุนัข

บ้าทุกหมู่บ้านใน

ต าบลคอนฉมิ 

2. ลดจ านวนผู้ปุวย

หรือเสียชีวิตจาก

โรคพิษสุนัขบ้า 

3. ประชาชนมี

ความ รู้ความเข้าใจ 

มีส่วนร่วมในการ

ปูองกันโรคพิษสุนัข

บ้า 

4. ต.คอนฉมิเป็น

เขตปลอดโรคพิษ

สุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๒๓ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

3 โครงการปูองกันและ

แก้ไขปัญหาเอดส์

และเพศสัมพันธ์แก่

เยาวชนต าบลคอน

ฉิม 

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ 

ความเข้าใจ และทักษะ

ในการปูองกันตนเอง 

และมีพฤติกรรมที่ 

ปลอดภัยจาก

โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ และโรค

เอดส์ ตลอดจน การ

สร้างคา่นิยมในการมี

เพศสัมพันธ์ที่

รับผิดชอบต่อตนเอง 

และสังคม 

อบรมให้ความรู้แก่

เยาวชนต าบลคอน

ฉิม 

 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน

เยาวชนที่ผ่าน

การอบรม 

เยาวชนมีความรู้ 

ความเข้าใจ และ

ทักษะในการ

ปูองกันตนเอง 

และมีพฤติกรรม

ที ่ปลอดภัยจาก

โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ และ

โรคเอดส์  

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๒๔ 

แบบ ผ. ๐2 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

4 โครงการศูนย์เฉลิม

พระเกียรติเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ปวุยโรค

เอดส์และผู้ติดเชื้อ 

H.I.V. อ าเภอแวง

ใหญ่ 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ

และสงเคราะห์แก่

ครอบครัวของผู้ปวุย

โรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ  

H.I.V. อ าเภอแวงใหญ่ 

อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองอ าเภอ

แวงใหญ่ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ

ครอบครัว

และผู้ปวุยติด

เชื้อ H.I.V. ที่

ได้รับการ

ช่วยเหลือ 

สมาชิกผู้ปวุยโรค

เอดส์ ผู้ติดเชื้อ  

H.I.V. และ

ครอบครัวได้รับ

การช่วยเหลือ

สงเคราะห์ 

ส านักปลัด 

5 โครงการพัฒนา

คลินิคบริการที่เป็น

มิตรกับวัยรุ่นต าบล

คอนฉิม 

เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม

อายุ 10-24 ปี เข้าถึง

การบริการสุขภาพ

ตามความเหมาะสม  

อุดหนุน

โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคอนฉิม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้า

รับบริการ 

ประชาชนกลุ่ม

อายุ 10-24 ปี 

ได้รับบริการ

สุขภาพตาม

ความเหมาะสม  

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๒๕ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

6 โครงการดูแล

ผู้สูงอายุระยะยาว 

เพื่อคัดกรองคน้หา

ผู้สูงอายุที่มีภาวะติด

เตียง ข้อเสื่อม สมอง

เสื่อมเพื่อท าการดูแล

และฟื้นฟู  

อุดหนุน

โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคอนฉิม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้า

รับบริการ 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะ

ติดเตียง ข้อเสื่อม 

สมองเสื่อม 

ได้รับการดูแล

และฟื้นฟู 

ส านักงานปลัด 

7 โครงการรณรงคแ์ละ

ปูองกันโรคระบาดใน

สัตว์เลีย้ง 

เพื่อปูองกันการแพร่

ของโรคระบาดในสัตว์

เลีย้ง 

สัตว์เลีย้งในต าบล

คอนฉิม 

  10,000 10,000 10,000 จ านวนสัตว์

เลีย้งที่ได้รับ

การปูองกัน 

สัตว์เลีย้งได้รับ

การปูองกันและ

ควบคุมโรค

ระบาด 

ส านักงานปลัด 

8 โครงการปูองกันและ

ควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 

เพื่อปูองกัน เฝูาระวัง

และควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 

ก าจัดและท าลาย

แหล่งเพาะพันธุ์

ของพาหะน าโรค 

 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน

หมู่บา้นที่

ได้รับการ

ควบคมุ 

ลดแหล่ง

เพาะพันธุ์ของ

พาหะน าโรค 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๒๖ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

9 โครงการวัคซีน

ปูองกันเด็กจมน้ า 

1. เพื่อลดปัญหาเด็ก

อายุต่ ากว่า 15 ปี 

เสียชีวิตจากการจมน้ า 

2. เพื่อให้เด็กมีความรู้

และทักษะในการเอา

ชีวิตรอดในน้ า 

3. เพื่อให้เด็กมีความรู้

พื้นฐานในการ

ช่วยเหลือผู้จมน้ าและ

การปฐมพยาบาล 

อบรมให้ความรู้

และทักษะในการ

เอาชีวิตรอดในน้ า 

อบรมความรู้

พื้นฐานในการว่าย

น้ าหรือการลอยตัว

ในน้ าให้กับนักเรียน

ในพืน้ที่ 

  30,000 30,000 30,000 จ านวน

นักเรียนที่

ผ่านการ

อบรมมี

ความรู้

พื้นฐานและ

ทักษะในการ

ว่ายน้ า 

นักเรียนที่เข้ารับ

การอบรมมี

ความรู้และทักษะ

ในการเอาชีวิต

รอดในน้ า มี

ความรู้พืน้ฐานใน

การว่ายน้ าหรือ

การลอยตัวเพื่อ

เอาตัวรอดในน้ า

ได้ 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๒๗ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานสาธารณสุข 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

10 เงินอุดหนุนส าหรับ 

การด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ 

พระราชด าริด้าน  

สาธารณสุข  

บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 

 

เพื่อตอบสนองการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะ 

กรรมการหมู่บา้น 

หมู่ที่ 1 ด าเนิน

โครงการอย่างน้อย 

3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน

โครงการที่

ได้รับ

สนับสนุน 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึน้ 

ส านักงานปลัด 

11 เงินอุดหนุนส าหรับ 

การด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ 

พระราชด าริด้าน  

สาธารณสุข  

บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อตอบสนองการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะ 

กรรมการหมู่บา้น 

หมู่ที่ 2 ด าเนิน

โครงการอย่างน้อย 

3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน

โครงการที่

ได้รับ

สนับสนุน 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึน้ 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๒๘ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

12 เงินอุดหนุนส าหรับ 

การด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ 

พระราชด าริด้าน  

สาธารณสุข บ้านโนน

สวรรค์ หมู่ที่ 3 

เพื่อตอบสนองการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะ 

กรรมการหมู่บา้น 

หมู่ที่ 3 ด าเนิน

โครงการอย่างน้อย 

3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน

โครงการที่

ได้รับ

สนับสนุน 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึน้ 

ส านักงานปลัด 

13 เงินอุดหนุนส าหรับ 

การด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ 

พระราชด าริด้าน  

สาธารณสุข  

บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 

เพื่อตอบสนองการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะ 

กรรมการหมู่บา้น 

หมู่ที่ 4 ด าเนิน

โครงการอย่างน้อย 

3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน

โครงการที่

ได้รับ

สนับสนุน 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึน้ 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๒๙ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

14 เงินอุดหนุนส าหรับ 

การด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ 

พระราชด าริด้าน  

สาธารณสุข บ้าน     

ปุาแดง หมู่ที่ 5 

เพื่อตอบสนองการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะ 

กรรมการหมู่บา้น 

หมู่ที่ 5 ด าเนิน

โครงการอย่างน้อย 

3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน

โครงการที่

ได้รับ

สนับสนุน 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึน้ 

ส านักงานปลัด 

15 เงินอุดหนุนส าหรับ 

การด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ 

พระราชด าริด้าน  

สาธารณสุข บา้น   

ดอนโจด หมู่ที่ 6 

เพื่อตอบสนองการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะ 

กรรมการหมู่บา้น 

หมู่ที่ 6 ด าเนิน

โครงการอย่างน้อย 

3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน

โครงการที่

ได้รับ

สนับสนุน 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึน้ 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๓๐ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

16 เงินอุดหนุนส าหรับ 

การด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ 

พระราชด าริด้าน  

สาธารณสุข บา้นโคก

สว่าง หมู่ที่ 7 

เพื่อตอบสนองการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะ 

กรรมการหมู่บา้น 

หมู่ที่ 7 ด าเนิน

โครงการอย่างน้อย 

3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน

โครงการที่

ได้รับ

สนับสนุน 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึน้ 

ส านักงานปลัด 

17 เงินอุดหนุนส าหรับ 

การด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ 

พระราชด าริด้าน  

สาธารณสุข บ้านโนน

เก่าน้อย หมู่ที่ 8 

เพื่อตอบสนองการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะ 

กรรมการหมู่บา้น 

หมู่ที่ 8 ด าเนิน

โครงการอย่างน้อย 

3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน

โครงการที่

ได้รับ

สนับสนุน 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึน้ 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๓๑ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

18 เงินอุดหนุนส าหรับ 

การด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ 

พระราชด าริด้าน  

สาธารณสุข บ้าน   

คอนฉิมพัฒนา  

หมู่ที่ 9 

เพื่อตอบสนองการ

ด าเนินงานตาม

แนวทางโครงการ

พระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะ 

กรรมการหมู่บา้น 

หมู่ที่ 9 ด าเนิน

โครงการอย่างน้อย 

3 โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน

โครงการที่

ได้รับ

สนับสนุน 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึน้ 

ส านักงานปลัด 

รวม 18 โครงการ - -      - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๓๒ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือ

ประชาชน 

เพื่อให้การช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบล

คอนฉิม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน

ประชาชนที่

ได้รับการ

ช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับ

การช่วยเหลือ

ตามอ านาจ

หน้าที่ของ อปท. 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการสนับสนุน

ภารกิจของเหล่า

กาชาดจังหวัด

ขอนแก่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินงานเหล่า

กาชาดจังหวัด

ขอนแก่น  

ส านักงานเหล่า

กาชาดจังหวัด

ขอนแก่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน

ภารกิจที่

ด าเนินการ 

ส านักงานเหล่า

กาชาดจังหวัด

ขอนแก่นมีรายได้

จากการจัดงาน

ไว้ใช้ส าหรับ

ด าเนินกิจกรรม

ตามภารกิจ 

ส านักงานปลัด 

รวม 2 โครงการ - -      - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๓๓ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม

และศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพกลุ่ม

สตรีแม่บา้นต าบล

คอนฉิม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

กลุ่มสตรีแม่บา้นต าบล

คอนฉิม 

กลุ่มสตรีแม่บา้น

ต าบลคอนฉิม  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้

เข้ารับการ

ฝึกอบรม 

กลุ่มสตรีแม่บา้น

ต าบลคอนฉิมมี

ศักยภาพมาก

ย่ิงขึน้ 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการฝึกอบรม

และศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพผู้น า

หมู่บา้น ในเขตต าบล

คอนฉิม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ผู้น าหมู่บา้นต าบลคอน

ฉิม 

ผู้น าหมู่บา้นต าบล

คอนฉิม  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้

เข้ารับการ

ฝึกอบรม 

ผู้น าหมู่บา้น

ต าบลคอนฉิมมี

ศักยภาพมาก

ย่ิงขึน้ 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๓๔ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

3 โครงการปลูก

จิตส านึก สร้าง

ภูมิคุ้มกัน ปูองกันยา

เสพติดแก่เยาวชน

ต าบลคอนฉิม 

1.เพื่อปลูกจิตส านึก 

สร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับ

ยาวชนต าบลคอนฉิม

2.เพื่อปูองกันการแร่

ระบาดของยาเสพติด 

ฝึกอบรมให้ความรู้ 

แนวทาง ข้อคิดใน

การปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพ

ติด และบ าเพ็ญ

ประโยชน์ ร่วม

กิจกรรมจิตอาสา 

  40,000 40,000 40,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

เยาวชนเกิดองค์

ความรู้ สร้าง

ภูมิคุ้มกัน ลด

การแพร่ระบาด

ของยาเสพติดใน

พื้นที่ต าบลคอน

ฉิม 

ส านักปลัด 

4 โครงการศูนย์

ปฏิบัติการยาเสพติด

ต าบลคอนฉิม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินงานของ

ศูนย์ปฏิบตัิการยาเสพ

ติดต าบลคอนฉิม 

จัดกิจกรรม

รณรงค์

ประชาสัมพันธ์

สร้างจิตส านึก

ให้แก่ประชาชนใน

การต่อต้านยาเสพ

ติด 

 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน

กิจกรรมที่

ด าเนินการ 

ประชาชนมี

จิตส านึกห่างไกล

ยาเสพติด 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๓๕ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม

และสนับสนุนการ

สร้างความปรองดอง

และสมานฉันท์ของ

คนในชาติ 

1. เพื่อสร้างความรู้รัก

สามัคคีของคนใน

ชุมชน  

2. เพื่อสร้างทัศนคติ

และจิตส านึกที่ดีงามใน

การอยู่ร่วมกันอย่าง

สมานฉันท์ โดยเน้น

การมีส่วนร่วมของคน

ในชุมชน 

จัดกิจกรรมอันเป็น

การพิทักษ์รักษาไว้

ซึ่งชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 

จัดฝึกอบรม 

ประชุมเพื่อสร้าง

จิตส านึกที่ดีงามใน

การอยู่ร่วมกัน

อย่างสมานฉันท์ 

 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

เยาวชนเกิดองค์

ความรู้ สร้าง

ภูมิคุ้มกัน ลด

การแพร่ระบาด

ของยาเสพติดใน

พื้นที่ต าบลคอน

ฉิม 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๓๖ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

6 โครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อปลูกจิตส านึกให้

คณะผู้บริหาร, สมาชิก

สภา อบต., พนักงาน

ส่วนต าบล, 

ลูกจ้างประจ า, 

พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ, พนักงานจ้าง

ทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่

ราชการโดยค านึงถึง

หลักคุณธรรม 

จริยธรรม 

จัดกิจกรรมอบรม

ให้ความรู้ สร้าง

จิตส านึกในการ

ปฏิบัติราชการโดย

ค านึงถึงหลัก

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

คณะผู้บริหาร, 

สมาชิกสภา 

อบต., พนักงาน

ส่วนต าบล, 

ลูกจ้างประจ า, 

พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ, 

พนักงานจ้าง

ทั่วไป ปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ

โดยค านงึถึงหลัก

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๓๗ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

7 โครงการกิจกรรมวัน

ผู้สูงอายุและวัน

ครอบครัว 

1. เพื่ออนุรักษ์ 

วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม อันดี

งามของท้องถิ่นให้คงอยู่

สบืไป 

2. เพื่อเป็นการสง่เสริม

ให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่า

ของตนเอง เป็น

แบบอย่างท่ีดี 

3. เพื่อสง่เสริมสถาบัน

ครอบครัวให้มีความ

อบอุ่น และมั่นคงสบืไป 

4. เพื่อสง่เสริมให้

ผู้สูงอายุได้พบปะท า

กิจกรรมรว่มกัน 

1. ผู้สูงอายุในเขต

ต าบลคอนฉิม 

2. เด็ก เยาวชน 

และประชาชนใน

ต าบลคอนฉิม 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชนที่

มีต่อการจัด

งาน

ประเพณี 

1. เยาวชน 

ประชาชนได้รู้จัก

วัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น 

2. ผู้สูงอายุได้ท า

กิจกรรมร่วมกัน 

3.สถาบัน

ครอบครัวมี

ความอบอุ่น และ

ม่ันคงสืบไป 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๓๘ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

8 โครงการเฉลิมพระ

เกียรติอัน

เนื่องมาจาก

พระราชด าริ 

เพื่อส่งเสริมการ

ด าเนินงานตามแนว

พระราชด าริของ 

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

จัดกิจกรรมอบรม

ให้ความรู้แก่

ประชาชนในการ

ด าเนินชีวิตตาม

แนวพระราชด าริ 

ร. 9 

 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ประชาชนด าเนิน

ชีวิตตามแนว

พระราชด าริของ 

พระบาท สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 9 

ส านักปลัด 

9 โครงการฝึกอบรม

และศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายุต าบลคอนฉิม 

ผู้สูงอายุต าบลคอน

ฉิม  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้

เข้ารับการ

ฝึกอบรม 

ผู้สูงอายุต าบล

คอนฉิมมี

ศักยภาพมาก

ย่ิงขึน้ 

ส านักงานปลัด 

รวม 9 โครงการ - -      - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๓๙ 

แบบ ผ. ๐2 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม 

บ ารุง รักษา

ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณ ีภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น การ

ประกวด สรภัญญะ

และการประกวดร้อง

เพลงพืน้บ้าน 

1. เพื่อให้เด็กไดศึ้กษา

และน าหลักธรรมค า

สอนของพระพุทธ 

ศาสนามาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

2. เพื่อให้เยาวชนไดรู้จ้ัก

บทสวดมนต์หมู่ท านอง

สรภัญญะ 

3. เพื่อให้ อปท.ได้

อนุรักษ์วัฒนธรรมและ

สง่เสริมประเพณีอันดี

งามให้คงอยู ่

1. ประชาชนใน

ต าบลคอนฉิม 

2. เด็กนักเรียน

จากโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. ในเขต

ต าบลคอนฉิม 

3. นักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดอบต.คอนฉิม 

4. คณะผู้บริหาร 

พนักงานส่วน

ต าบล พนักงาน

จ้าง สมาชิกสภา 

อบต.คอนฉิม 

100,000 

 

100,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ร้อยละของ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชนที่

มีต่อการจัด

งาน

ประเพณี 

1. เด็กไดน้ า

หลักธรรมค าสอน

ของพระพุทธ 

ศาสนามาใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

2. เยาวชน 

ประชาชนไดรู้จ้ัด

บทสวดมนต์หมู่

ท านองสรภัญญะ 

3. อปท.ได้

อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๔๐ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

2 โครงการส่งเสริม

บ ารุงรักษา 

วัฒนธรรมจารีต

ประเพณ ีกิจกรรม

บุญเดือนหก 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์

วัฒนธรรม ประเพณี

ขนบธรรมเนียมอันดี

งามของท้องถิ่น 

ประชาชนต าบล

คอนฉิม 

  100,000 100,000 100,000 รอ้ยละของ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชนท่ี

มีต่อการจัด

งาน 

ประชาชน 

เยาวชน คนรุ่น

ใหม่ได้รู้จัก

วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม

อันดีงามของ

ทอ้งถิ่น 

 

3 โครงการส่งเสริม 

บ ารุงรักษา จารีต

ประเพณ ีกิจกรรม

วันเข้าพรรษา และ

วันอาสาฬหบูชา 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์

วัฒนธรรม ประเพณี

ขนบธรรมเนียมอันดี

งามของท้องถิ่น 

ประชาชนต าบล

คอนฉิม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอ้ยละของ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชนท่ี

มีต่อการจัด

งาน 

วัฒนธรรม 

ประเพณี

ขนบธรรมเนียม

อันดีงามของ

ท้องถิ่นยังคงอยู่

สืบไป 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๔๑ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

4 โครงการส่งเสริม

กีฬาต้านยาเสพติด 

1. เพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาทักษะการกีฬา

ระดับต าบลให้สูงขึน้

และส่งเสริมให้ไปสู่

ระดับอ าเภอต่อไป 

2. เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชน เยาวชนรัก

การเล่นกีฬา ใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ 

ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชนในเขต

ต าบลคอนฉิม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชนที่

มีต่อการจัด

โครงการ 

1. นักกีฬามี

ทักษะการกีฬาใน

ระดับที่สูงขึน้ 

2. ประชาชน 

เยาวชนรักการ

เล่นกีฬา ใช้เวลา

ว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

ห่างไกลยาเสพ

ติด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๔๒ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

5 โครงการจัดซือ้

อุปกรณ์กีฬาให้แก่

หมู่บา้น 

เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนรักการเล่น

กีฬาและการออก

ก าลังกาย มีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง 

หมู่บา้นในเขต

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลคอนฉิม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ที่

สนใจเล่น

กีฬาเพิ่มขึน้ 

ประชาชนรักการ

เล่นกีฬาและการ

ออกก าลังกาย มี

สุขภาพร่างกายที่

แข็งแรง 

ส่วนการศึกษาฯ 

6 โครงการส่งเสริม

และสนับสนุนการจัด

งานประเพณบีุญกุ้ม

ข้าวใหญ่และของดี

แวงใหญ่ 

เพือ่ส่งเสริมอนุรักษ์

ประเพณวีัฒนธรรมอัน

ดีงามของท้องถิ่นให้คง

อยู่สืบไป  

อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองอ าเภอ

แวงใหญ่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการที่

มีต่อการจัด

งาน 

ประเพณี

วัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น

ให้คงอยู่สืบไป 

ส่วนการศึกษาฯ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๔๓ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม

อนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมจารีต

ประเพณ ีกิจกรรม

บุญคุณลาน สู่

ขวัญข้าวชาวอีสาน 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์

และสืบสานงาน

ประเพณวีัฒนธรรมอัน

ดีงามของท้องถิ่นให้คง

อยู่สืบไป  

จัดกิจกรรมอนุรักษ์

และสืบสาประเพณี

วัฒนธรรมจารีต

ประเพณ ีกิจกรรม

บุญคุณลาน สู่

ขวัญข้าวชาวอีสาน 

  70,000 70,000 70,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการที่

มีต่อการจัด

งาน 

ประเพณี

วัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถิ่น

ให้คงอยู่สืบไป 

ส่วนการศึกษาฯ 

8 โครงการส่งเสริม 

บ ารุงรักษา จารีต

ประเพณ ีกิจกรรม

วันออกพรรษา 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์

วัฒนธรรม ประเพณี

ขนบธรรมเนียมอันดี

งามของท้องถิ่น 

ประชาชนต าบล

คอนฉิม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอ้ยละของ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชนท่ี

มีต่อการจัด

งาน 

วัฒนธรรม 

ประเพณี

ขนบธรรมเนียมอัน

ดงีามของท้องถิ่น

ยังคงอยู่สืบไป 

 

รวม 8 โครงการ - -      - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๔๔ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 รายจ่ายตามข้อ

ผูกพัน 

เพื่อจ่ายเป็น 

1) เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ระดับต าบล 

2) เงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชน 

3) ค่าใช้จ่ายในการ

จัดการจราจร 

- กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพระดับ

ต าบล 

- กองทุน

สวัสดิการชุมชน 

- จัดหาเครื่องมือ

เครื่องใช้เกี่ยวกับ

กิจการจราจร 

 

300,000 300,000 400,000 400,000 400,000 อบต. จ่าย 

เงินรายจ่าย

ตามข้อ

ผูกพันได้ 

100% 

ตามที่

กฎหมาย

ก าหนด 

มีศักยภาพในการ 

บริหารจัดการ

และการ

ปฏิบัติงาน

ประชาชนเกิด

ความพึงพอใจ 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๔๕ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

2 เงินส ารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณี

ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย

เกิดขึน้หรือบรรเทา

ปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนเป็น

ส่วนรวมเทา่นั้น 

กรณีเกิดสาธารณ

ภัยหรือบรรเทา

ปัญหาความเดือด

ร้อยของประชาชน

เป็นส่วนรวม

เทา่นั้น 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน

ร้อยละ 

100 ได้รับ

การ

บรรเทา

ความ

เดือดร้อน

ตามที่

กฎหมาย

ก าหนด 

ประชาชนได้รับ

การบรรเทา

ความเดือดร้อน 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๔๖ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

3 เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ

ความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานของรัฐอย่าง

ทั่วถึงและเทา่เทยีมกัน 

ผู้สูงอายุในเขต

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลคอน

ฉิม 

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 ผู้สูงอายุ

ได้รับความ

ช่วยเหลือ 

100 % 

ผู้สูงอายุมีรายได้

และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึน้ 

ส านักงานปลัด 

4 เบี้ยยังชีพผู้

พิการ 

เพื่อให้ผู้พิการได้รับ

ความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานของรัฐอย่าง

ทั่วถึงและเทา่เทยีมกัน 

ผู้พิการในเขต

องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลคอน

ฉิม 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้พิการ

ได้รับความ

ช่วยเหลือ 

100 % 

ผู้พิการมีรายได้

และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึน้ 

ส านักงานปลัด 

5 เบี้ยยังชีพผู้ปวุย

เอดส์ 

เพื่อให้ผู้ปวุยเอดส์ได้รับ

ความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานของรัฐอย่าง

ทั่วถึงและเทา่เทยีมกัน 

ผู้ผู้ปวุยเอดส์ใน

เขตองคก์าร

บริหารส่วน

ต าบลคอนฉิม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ปวุยเอดส์

ได้รับความ

ช่วยเหลือ 

100 % 

ผู้ปวุยเอดส์มี

รายได้และมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึน้ 

ส านักงานปลัด 

รวม 5 โครงการ - -      - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๔๗ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

สายปูุตาถึงล าห้วย

เสือเขี้ยว

(รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

  150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

สายโรงพยาบาล

แวงใหญ่ถึงนานาง

ประนอม

(รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

  150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๔๘ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

สายหนอง

สามเหลี่ยม-ท่า

เย่ียม (รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่ 

อบต.ก าหนด) 

   150,000 150,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

จากบ้านแม่

ประสาทถึงดอนปูุ

ตา(รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่ 

อบต.ก าหนด) 

  300,000 150,000 150,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๔๙ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

5 โครงการขยายผิว

จราจรถนน คสล. 

(ไหล่ทาง) หมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

จากสามแยกบ้าน

พ่อสมล้วน-บ้าน

นางอุบล งามลา

(รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

   100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

6 โครงการขยายผิว

จราจรถนน คสล. 

หมู่ที่ 2 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ขยายผิวจราจร 

(ไหล่ทาง)ถนนเส้น

กลางบ้านตลอด

สาย (รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่ 

อบต.ก าหนด) 

  100,000 100,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๕๐ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ถนนสายข้างวัด

ใหม่ บ้านโนน

สวรรค์

(รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ถนนนาพ่อเสวียน

ถึงนาแม่จันทร์

(รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๕๑ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

จากบ้านนายบุญ

เลิศ ถึง แยกบ้าน

โนนสวรรค์  

(รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

  300,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

จากบ้านนาง

นวลจันทร์ถึงบ้าน

แม่ทองยุ่น กัญญา

พันธ์  (รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่ 

อบต.ก าหนด) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๕๒ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

จากบ้านนายวีระ

ถึงบ้านนายบุญ

เพิ่ม ชัยสา 

(รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปากทางเข้าโรงสี

ชุมชน 

(รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

   100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๕๓ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

13 โครงการก่อสร้าง

ลาน คสล. 

อเนกประสงค ์หมู่ที่ 

4 

เพื่อให้ประชาชนมี

สถานที่ส าหรับจัด

กิจกรรมต่างๆร่วมกัน 

ถนนหน้าบ้านนาย

พิสณฑ์ถึงหน้าบ้าน

นางหนูเตียง 

(รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

    100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรถนน คสล. 

หมู่ที่ 5 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ถนนสายหน้าบ้าน 

นายวน ค าแก้วถึง

บ้านนางบุญมา นา

ราษฎร์ 

(รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

  100,000 100,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๕๔ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

15 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ถนนสายบ้านนาย

อนันต์ ฉวีถึงบ้าน

นางธีม ศรีสวัสดิ์ 

(รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

  100,000 100,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ซอยบ้านพ่อ

ทองม้วน เกิดเดช 

(รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

    100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๕๕ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

17 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ซอยบ้านพ่อสมาน 

จันวัน 

(รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

  120,000 100,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ซอยบ้านแม่เอีย 

ค าละมูลถึงสาม

แยกบ้านโนนเก่า

น้อย (รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่ 

อบต.ก าหนด) 

    100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๕๖ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

19 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ซอยบ้านนาย

เสวียน เข็มลาถึง

บ้านนายสมนึก 

บุญอยู่ 

(รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

    100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ซอยเข้าบ้านนาย

ปรีชา สอโส 

(รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

  100,000   ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๕๗ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

21 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ซอยเข้าบ้านแม่หนู

บาน มานาง 

(รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

  100,000   ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

จากวัดบ้านโคก

สว่างถึงโรงข้าว

แตน (รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่ 

อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๕๘ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

23 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรถนน คสล. 

หมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ถนนสายบ้าน    

แม่เหง่า สุรา 

(รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

    100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

24 โครงการขยายผิว

จราจรถนน คสล. 

หมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ขยายผิวจราจร 

(ไหล่ทาง)ถนนแยก

บ้านพ่อบุญสวนถึง

บ้านแม่ไพ 

(รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

  100,000   ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๕๙ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

25 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 1 สาย

ล าห้วยเสือเขี้ยว 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

ตามล าห้วยเสือ

เขี้ยว 

  150,000   ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 1 

ถนนสายทิศใต้บ้าน

คอนฉิม 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

ทางด้านทิศใต้ของ

หมู่บา้นคอนฉิม 

หมู่ที่ 1 

   100,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๖๐ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

27 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 2 

สายบ้านแม่บุปผา-

ปากทางเข้าบ้าน

พ่อบุญเดี่ยว 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายบ้านแม่บุปผา-

ปากทางเข้าบ้าน

พ่อบุญเดี่ยว 

  150,000 150,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 2 

สายวัดกู่แก้วถึงนา

แม่ไลวรรณ 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายวัดกู่แก้วถึงนา

แม่ไลวรรณ 

  150,000 150,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๖๑ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

29 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 2 

สายนาพ่อคะนอง-

นาพ่อสุพิด 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายนาพ่อคะนอง-

นาพ่อสุพิษ 

 100,000 150,000 150,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้ประชาชน

เดนิทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 3 

ถนนสายข้างวัด

ใหม่-เขตเทศบาล

แวงใหญ่ 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

ถนนสายข้างวัด

ใหม่-เขตเทศบาล

แวงใหญ่ 

  150,000 150,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้ประชาชน

เดนิทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 3 

สายนาพ่อเสมียน-

นาพ่อบุญเฮียง 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายนาพ่อเสมียน-

นาพ่อบุญเฮียง 

  150,000 150,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้ประชาชน

เดนิทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๖๒ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

32 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 3 

ตามล าห้วยหนอง

เอ่ียน (นานางเก่ง) 

ถึงหนองโน หมู่ที่ 4 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

ตามล าห้วยหนอง

เอ่ียน (นานางเก่ง) 

ถึงหนองโน หมู่ที่ 

4 

 100,000 150,000 150,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 3 

ถนนสายนาแม่

จันทร์-นาพ่อจิม 

เพียรต า 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายนาแม่จันทร์-

นาพ่อจิม เพียรต า 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๖๓ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

34 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 4 

สายสามแยกนานาย

ศักดิ์ดา-สามแยกไป

บ้านหนองทุ่ม 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน 

สายสามแยกนา

นายศักดิ์ดา-สาม

แยกไปบ้านหนอง

ทุ่ม 

   150,000 150,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 4 

สายสามแยกนานาย

ศักดิ์ดา-โนนสวรรค์ 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน 

สายสามแยกนา

นายศักดิ์ดา-โนน

สวรรค์ 

  150,000 150,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๖๔ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

36 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 4 

สายสามแยกนานาย

สุภีร์-สามแยกบ้าน

ถลุงเหล็ก 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน 

สายสามแยกนา

นายสุภีร์-สามแยก

บ้านถลุงเหล็ก 

  150,000 150,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 4 สาย

นานายอุทัย-สาม

แยกบ้านหนองทุม่ 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน 

สายนานายอุทัย-

สามแยกบ้านหนอง

ทุ่ม 

  150,000 150,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 4 

สายหนองโน-ล า

หว้ยหนองเอ่ียน 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน 

สายหนองโน-ล า

ห้วยหนองเอ่ียน 

  150,000 150,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ลดการเกิด

อุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๖๕ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

39 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 4 

สายนาพ่อบุญหล่าย 

ถึงนา อ.ทรงศักดิ์ 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายนาพ่อบุญ 

หล่าย ถึงนา อ.

ทรงศักดิ์ 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

40 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 4 

สายนาพ่อท านอง ถึง

นา พ่อบุญทัน 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายนาพ่อท านอง 

ถึงนา พ่อบุญทัน 

   100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๖๖ 

แบบ ผ. ๐2 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

41 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 5 

สายนานางชุติมา -

นาพ่อเจียม 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายนานางชุติมา -

นาพ่อเจียม 

   150,000 150,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 5 

ถนนสายท่าวังแคน

ถึงสามแยกห้วยแก 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

ถนนสายท่าวังแคน

ถึงสามแยกห้วยแก 

   150,000 150,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๖๗ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

43 โครงการปรับปรุง

ถนนภายในหมู่บา้น

บ้านปุาแดง  หมู่ที่ 5  

เพื่อปรับปรุงถนนให้มี

สภาพดี มีความ

สะดวกในการสัญจรไป

มา ในการใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน/

ถนนลูกรัง/ถนน 

คสล. ที่ช ารุด

เสียหายภายใน

หมู่บา้น 

  200,000 150,000 150,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 5 

ถนนสายบ้านปุาแดง

ถึงบ้านหนองทุ่ม ต.

ใหม่นาเพียง 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

ถนนสายบ้านปุา

แดงถึงบ้านหนอง

ทุ่ม ต.ใหม่นาเพียง 

   150,000 150,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๖๘ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

45 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 5 

สายนางสมหวัง ทอง

ดีถึงโคกผักช ี

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายนางสมหวัง 

ทองดีถึงโคกผักชี 

   150,000 150,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 6 สาย

บ้านนางเต็ง ขุนทิพ

ทอง 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายบ้านนางเต็ง 

ขุนทิพทอง 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๖๙ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

47 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 6 สาย

บ้านนายประยงค ์

ปลัดกอง ถึงนานาย

ประหยัด แวมประชา 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายบ้านนาย

ประยงค ์ปลัดกอง 

ถึงนานายประหยัด 

แวมประชา 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

48 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 6 สาย

บ้านนายรุ่งชัย ศรี

วงษ์ชัย-บ้านนายนพ

พล เข็มลา 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายบ้านนายรุ่งชัย 

ศรีวงษ์ชัย-บ้าน

นายนพพล เข็มลา 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๗๐ 

แบบ ผ. ๐2 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

49 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 6 สาย

นานายดวงใจ บุญ

ทัน-นานางสวย ลา

เสือ 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายนานายดวงใจ 

บุญทัน-นานาง

สวย ลาเสือ 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 6  

สายนานายสมจิตร 

ลุนขอนแก่น-นานาง

สวย ลาเสือ 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายนานายสมจิตร 

ลุนขอนแก่น-นา

นางสวย ลาเสือ 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๗๑ 

แบบ ผ. ๐2 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

51 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 6  

สายหนอง

สามเหลี่ยม-นา

นายเสวียน เซียง

เทยีะ 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายหนอง

สามเหลี่ยม-นา

นายเสวียน เซียง

เทยีะ 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุง

ถนนภายในหมู่บา้น

บ้านดอนโจด หมู่ที่ 

6 

เพื่อปรับปรุงถนนให้มี

สภาพดี มีความ

สะดวกในการสัญจรไป

มา ในการใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน/

ถนนลูกรัง/ถนน 

คสล. ที่ช ารุด

เสียหายภายใน

หมู่บา้น 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๗๒ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

53 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 7 

สายบ่อขยะถึงทาง

เชื่อมบ้านดอนโจด 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายบ่อขยะถึงทาง

เชื่อมบ้านดอนโจด 

  100,000 100,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

54 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 7 

สายแยกปุาช้า

สัตว์-ปุาช้าสา

ธารณ- ประโยชน์ 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายแยกปุาช้า

สัตว์-ปุาช้า 

สาธารณประโยชน์ 

  100,000 100,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๗๓ 

แบบ ผ. ๐2 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

55 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 7 

สายนาพ่อสมัย ค า

บุบผา 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายนาพ่อสมัย ค า

บุบผา 

  100,000 100,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

56 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 7 

สายนาพ่อถนอม-

โคกหลุบบก 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายนาพ่อถนอม-

โคกหลุบบก 

  100,000 100,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๗๔ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

57 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 8 

ถนนสายปูุตาคุ้ม

โนนเก่าน้อยด้าน

ทิศใต้ 

เพือ่ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

ถนนสายปูุตาคุ้ม

โนนเก่าน้อยด้าน

ทิศใต้ 

  150,000 150,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

58 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 8 

ถนนสายล าห้วย

ดอนหวาย-ดอน

ดักด า 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

ถนนสายล าห้วย

ดอนหวาย-ดอน

ดักด า 

  150,000 150,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๗๕ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

59 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 8 

ถนนสายนานาง

เคียม เข็มผง – นา

นางจอม จันวัน 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

ถนนสายนานาง

เคียม เข็มผง – นา

นางจอม จันวัน 

  150,000 150,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

60 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 8 

ถนนสายคุ้มโสกดู่ 

– โคกปุาชาติ 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

ถนนสายคุ้มโสกดู่ 

– โคกปุาชาติ 

  150,000 150,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๗๖ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

61 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 8 

ถนนเข้าปุาช้า

สาธารณะ – นา

นายศิริ เขียวชัยภูมิ 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

ถนนเข้าปุาช้า

สาธารณะ – นา

นายศิริ เขียวชัยภูมิ 

   150,000 150,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

62 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 9 

สายล าห้วยหนอง

เอ่ียนถึงนาพ่อหลั่น 

โคตรนารา 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายล าห้วยหนอง

เอ่ียนถึงนาพ่อหลั่น 

โคตรนารา 

   100,000 100000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๗๗ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

63 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 9 

สายแยกนาดาบ

ชาย ถึง ทางเชื่อม

บ้านหนองทุ่ม ต.

ใหม่นาเพียง 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายแยกนาดาบ

ชาย ถึง ทางเชื่อม

บ้านหนองทุ่ม ต.

ใหม่นาเพียง 

   100,000 100000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

64 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 9 

สายแยกหน้า

โรงเรียนถึงโนนส้ม

โฮง 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายแยกหน้า

โรงเรียนถึงโนนส้ม

โฮง 

   100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๗๘ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

65 โครงการปรับปรุง

ถนนโดยการลงหิน

ลูกรัง หมู่ที่ 9 ถนน

สามแยกนานาง

จุฑาทิพย์ กองหา

โคตรถึงนานางละ

มัย สีตา 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สามแยกนานาง

จุฑาทิพย์ กองหา

โคตรถึงนานางละ

มัย สีตา 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

66 โครงการปรับปรุง

ถนนโดยการลงหิน

ลูกรัง หมู่ที่ 9  

ถนนซอยข้าง

โรงพยาบาลแวง

ใหญ่ถึงนานายบุญ

ทัด ชารีวงษ์ 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

ถนนซอยข้าง

โรงพยาบาลแวง

ใหญ่ถึงนานายบุญ

ทัด ชารีวงษ์ 

   100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๗๙ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

67 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 9 

สายแยกนาพ่ออ้ม 

ตะติฉิม ถึงทาง

เชื่อมบ้านโนนใหญ่ 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

สายแยกนาพ่ออ้ม 

ตะติฉิม ถึงทาง

เชื่อมบ้านโนนใหญ่ 

   100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

68 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน หมู่ที่ 9 

ถนนแยกนาพ่อ

ใหม่ ไพรศรีถึงนา

นางสาคร ขัวโคตร 

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจรไปมา ใน

การใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน

ถนนแยกนาพ่อ

ใหม่ ไพรศรีถึงนา

นางสาคร ขัวโคตร 

   100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๘๐ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

69 โครงการปรับปรุง

ถนนภายในหมู่บา้น

บ้านคอนฉิมพัฒนา  

หมู่ที่ 9  

เพื่อปรับปรุงถนนให้มี

สภาพดี มีความ

สะดวกในการสัญจรไป

มา ในการใช้พาหนะ 

ปรับปรุงถนนดิน/

ถนนลูกรัง/ถนน 

คสล. ที่ช ารุด

เสียหายภายใน

หมู่บา้น 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

70 โครงการซ่อมแซม

ถนน/ทางระบายน้ า

ในเขตต าบลคอน

ฉิม 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนที่สัญจรไป

มา 

ซ่อมแซมถนน/ทาง

ระบายน้ าทุก

ประเภทในเขต

ต าบลคอนฉิม 

  500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1. ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๘๑ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

71 โครงการก่อสร้าง

ก าแพงกันดินทรุด 

หมู่ที่ 8 

เพื่อปูองกันไม่ให้ดิน

ทรุดตัว  

บริเวณหนองไผ่

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 

บ้านโนนเก่าน้อย 

หมู่ที่ 8 

   50,000  จ านวน

ก าแพงที่

ก่อสร้าง 

ลดความเสี่ยง

จากการเกิด

อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้าง

ก าแพงรอบศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ดอนโจด 

เพื่อความปลอดภัย

ของนักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ก่อสร้างก าแพง

รอบศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านดอน

โจด 

   200,000  จ านวน

นักเรียนที่

ได้รับความ

ปลอดภัย 

นักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ได้รับความ

ปลอดภัย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๘๒ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

73 โครงการก่อสร้าง

ราวเหล็กกั้นถนน 

หมู่ที่ 8 

เพื่อปูองกันการเกิด

อุบัติเหตุจากการ

สัญจรไปมาเนื่องจาก

ถนนไม่มีไหล่ทาง 

ตามถนนสายวัด

โนนสัมพันธ์-คุ้ม

เก่าน้อย 

  100,000   ราวเหล็ก

กั้นถนน 

ประชาชนมีความ

สะดวกปลอดภัย 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

74 โครงการติดตั้ง

ระบบโซล่ารเ์ซลล์

เพื่อผลิตระบบ

น้ าประปาหมู่บ้าน 

บ้านโนนสวรรค์ 

หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้เป็นพลังงาน

ทดแทนด้าน

ก าลังไฟฟูาที่ใช้ในการ

สูบน้ าบาดาลขึน้มา

ผลิตน้ าประปา 

ติดตั้งระบบโซล่าร์

เซลล์เพื่อผลิต

ระบบประปา

หมู่บา้น บ้านโนน

สวรรค์ หมู่ที่ 3 

  100,000   ระบบโซ

ล่าร์เซลล์

เพื่อผลิต

ระบบ

ประปา

หมู่บา้น 

ลดต้นทุนด้าน

ก าลังไฟฟูาด้วย

ระบบผลิตไฟฟูา

พลังงาน

แสงอาทิตย์ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๘๓ 

แบบ ผ. ๐2 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

75 โครงการขยายเขต

ระบบน้ าประปา

ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 

1 สายหนองข่า-

หนองสรวง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง

ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

น้ าประปาส่วน

ภูมิภาค ตามถนน

สายหนองข่า-

หนองสรวง 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การประปาส่วน

ภูมิภาค อ.ชนบท) 

  50,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

ได้ใช้

น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้

อุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๘๔ 

แบบ ผ. ๐2 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

76 โครงการขยายเขต

ระบบน้ าประปา

ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 

1 สายหนอง

สามเหลี่ยมท่า

เย่ียม 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง

ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

น้ าประปาส่วน

ภูมิภาค ตามถนน

สายหนอง

สามเหลี่ยมท่า

เย่ียม (รายละเอียด

ตามประมาณการ

ของการประปา

ส่วนภูมิภาค อ.

ชนบท) 

  50,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

ได้ใช้

น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้

อุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๘๕ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

77 โครงการขยายเขต

ระบบน้ าประปา

ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 

1 ตามถนนสาย

บ้านคอนฉิมถึง

บ้านโนนเก่าน้อย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง

ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

น้ าประปาส่วน

ภูมิภาค ตามถนน

สายบ้านคอนฉิม 

ถึง บ้านโนนเก่า

น้อย(รายละเอียด

ตามประมาณการ

ของการประปา

ส่วนภูมิภาค อ.

ชนบท) 

  100,000 100,000 100,000  ประชาชนมีน้ าใช้

อุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๘๖ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

78 โครงการขยายเขต

ระบบน้ าประปา

ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 

1 ซอยประปา – 

นานางสมร 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง

ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

น้ าประปาส่วน

ภูมิภาค ตามถนน

สายบ้านคอนฉิม 

ถึง บ้านโนนเก่า

น้อย(รายละเอียด

ตามประมาณการ

ของการประปา

ส่วนภูมิภาค อ.

ชนบท) 

   100,000 100,000  ประชาชนมีน้ าใช้

อุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๘๗ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

79 โครงการขยายเขต

ระบบน้ าประปา

ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 

2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง

ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

น้ าประปาส่วน

ภูมิภาค บ้านโนน

ใหญ่ หมู่ที่ 2 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การประปาส่วน

ภูมิภาค อ.ชนบท) 

   100,000  ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

ได้ใช้

น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้

อุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๘๘ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

80 โครงการขยายเขต

ระบบน้ าประปา

ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 

6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง

ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

น้ าประปาส่วน

ภูมิภาค บ้านดอน

โจด หมู่ที่ 6 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การประปาส่วน

ภูมิภาค อ.ชนบท) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

ได้ใช้

น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้

อุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๘๙ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

81 โครงการขยายเขต

ระบบน้ าประปา

ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 

9 สายปั๊มน้ ามัน

พ่อสังเวช สารกุล

ถึงบ้านนายเทพ 

ปั้นเจริญ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า

ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง

ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

น้ าประปาส่วน

ภูมิภาค สาย

ปั๊มน้ ามันพ่อสังเวช 

สารกุลถึงบ้านนาย

เทพ ปั้นเจริญ 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การประปาส่วน

ภูมิภาค อ.ชนบท) 

  150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

ได้ใช้

น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้

อุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๙๐ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผดิชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

82 โครงการขยายเขต

ระบบน้ าประปา

ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 

9 สายหน้า

โรงเรียนบ้านคอน

ฉิมถึงโนนส้มโฮง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

อุปโภคบรโิภคอย่าง

ท่ัวถึงทุกครัวเรอืน 

ขยายเขตระบบ

น้ าประปาส่วน

ภูมิภาค สายหน้า

โรงเรยีนบ้านคอนฉิม

ถึงโนนสม้โฮง 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การประปาส่วน

ภูมิภาค อ.ชนบท) 

  100,000 100,000 100,000 รอ้ยละของ

ครัวเรอืนท่ี

ไดใ้ช้

น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้

อุปโภคบรโิภค

อย่างท่ัวถึงทุก

ครัวเรอืน 

กองช่าง 

82 โครงการขยายเขต

ระบบน้ าประปา

ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 

9 ซอยโนนเปือย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้

อุปโภคบรโิภคอย่าง

ท่ัวถึงทุกครัวเรอืน 

ขยายเขตระบบ

น้ าประปาส่วน

ภูมิภาค ซอยโนน

เปือย (รายละเอียด

ตามประมาณการ

ของการประปาส่วน

ภูมิภาค อ.ชนบท) 

  100,000 100,000 100,000 รอ้ยละของ

ครัวเรอืนท่ี

ไดใ้ช้

น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าใช้

อุปโภคบรโิภค

อย่างท่ัวถึงทุก

ครัวเรอืน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๙๑ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

84 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

1 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ 

จ าหน่ายไฟฟูาแรง

ต่ า จากนานาย

ประหยัด-นานาง

สมร (รายละเอยีด

ตามประมาณการของ

การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 

สาขาพล) 

  150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 

85 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

1 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ 

จ าหน่ายไฟฟูาแรง

ต่ า สายนานาย      

กมิชวน แวมประชา  

(รายละเอยีดตาม

ประมาณการของการ

ไฟฟูาส่วนภูมิภาค 

สาขาพล) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๙๒ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

86 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

1 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ 

จ าหน่ายไฟฟูาแรง

ต่ า จากนานางบุญ

เถื่อน  ลาเสือ ถึง 

นานายกุล 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๙๓ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

87 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

2 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า จากสาม

แยกบ้านพ่อสม

ล้วน-บ้านแม่อุบล

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๙๔ 

แบบ ผ. ๐2 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

88 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

2 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า สายนาพ่อ

สมาน – อ่างเก็บ

น้ า (รายละเอียด

ตามประมาณการ

ของการไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๙๕ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

89 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

2 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า สายนาแม่

ทองม่าน หงส์แดง 

– ฝายใหม่ 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๙๖ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

90 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

3 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า สายนานาง

จันทร์ถึงนาพ่อ

เจริญ 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๙๗ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

91 โครงการขยายเขต

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

3 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูาแรง

ต่ า สายนานาง

จันทร์ถึงนา นาง

บรรจง 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๙๘ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

92 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

4 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า สายบ้านแม่

ภิรมย์ ค าแหวนถึง

บ้านพ่อเทอม ดีสุข 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๑๙๙ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

93 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

5 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า สายหนอง

แดงถึงนานาย

บรรจงถึงนานาย

อุทิศ (รายละเอียด

ตามประมาณการ

ของการไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๐๐ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

94 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

5 สานาแม่เตียง 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า สายนาแม่

เตียง (รายละเอียด

ตามประมาณการ

ของการไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  50,000   ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๐๑ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

95 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

5 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า สายหนอง

แดงถึงนาพ่อผัด 

โคตะ (รายละเอียด

ตามประมาณการ

ของการไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๐๒ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

96 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

5 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า สายหนอง

แดงถึงนาพ่อบุญ

ธรรม วุฒิชัย 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๐๓ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

97 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

5 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ 

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า สายหนอง

แดงถึงท่าวังแคน 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

   100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๐๔ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

98 โครงการขยายเขต 

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

7 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า สายนานาง

อัญชลี ขันแข็ง 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๐๕ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

99 โครงการขยายเขต

จ าหน่ายระบบ

ไฟฟูาแรงต่ า หมู่ที่ 

7 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า สายนานาย

วิเชยีร-นานาง

เทยีนทอง 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๐๖ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

100 โครงการขยายเขต

จ าหน่ายระบบ

ไฟฟูาแรงต่ า หมู่ที่ 

7 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า จากหน้า

บ้านนางสายทิพย์ 

ลามา – นานาง

อัญชลี ขันแข็ง 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๐๗ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

101 โครงการขยายเขต

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

8 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูาแรง

ต่ า สายบ้านนาย

สุพิน ศรียะ ถึง ล า

ห้วยขีน้าคตอนบน

ถึงนางนางสาว

อ านวย วงษ์เวียน 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๐๘ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

102 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

8 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า สายนางหนู

นา เข็มผง  - นา

นางสมมุ้ง มีชารี

นอก (รายละเอียด

ตามประมาณการ

ของการไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๐๙ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

103 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

9 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า ซอยโนน

เปือยพัฒนา จาก

บ้านพ่อถนอม บุตร

แสน ถึงบ้านพ่อ

เทพ ปั้นเจริญ

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๑๐ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

104 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

9 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า สายหน้า

บ้านนายบุญจันทร์ 

ปลัดกองถึงสี่แยก

บ้านนางสาว

วรัญญา เขียว

ชัยภูมิ 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

   100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๑๑ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

105 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

9 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า สายนาพ่อ

ค าใหม่ถึงนานาง

ประนอม ชัยสา 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

   100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๑๒ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

106 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

9 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า สายข้าง

โรงพยาบาลแวง

ใหญ่ด้านทิศ

ตะวันตก 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๑๓ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

107 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมู่ที่ 

6 สายนาพ่อสมาน 

พงษากลาง 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า สายสายนา

พ่อสมาน พงษา

กลาง(รายละเอียด

ตามประมาณการ

ของการไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๑๔ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

108 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

9 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า สายสาม

แยกนานางจุฑา

ทิพย์ ถึง นานาง 

ละมัย สีตา 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๑๕ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

109 โครงการขยายเขต

ระบบจ าหน่าย

ไฟฟูาแรงต่ า หมูที่ 

9 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟูา  

แรงต่ า สายนานาย

สุคนธ์ คงชาติ – 

บ้านแม่กองดี 

วรรณฉวี 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่

มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนมีไฟฟูา

ใช้อย่างทั่วถึงทุก

ครัวเรือน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๑๖ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

110 โครงการติดตั้งโคม

ไฟฟูาส่องสว่าง 

บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 

1 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟูา

ส่องสว่าง บ้าน

คอนฉิม หมู่ที่ 1 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000   ร้อยละของ

ประชาชนที่

ได้รับความ

สะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

111 โครงการติดตั้งโคม

ไฟฟูาส่องสว่าง 

บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 

2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟูา

ส่องสว่าง บ้านโนน

ใหญ่ หมู่ที่ 2 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000   ร้อยละของ

ประชาชนที่

ได้รับความ

สะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๑๗ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

112 โครงการติดตั้งโคม

ไฟฟูาส่องสว่าง 

บ้านโนนสวรรค์ 

หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟูา

ส่องสว่าง บ้านโนน

สวรรค์ หมู่ที่ 3 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

 100,000 100,000   ร้อยละของ

ประชาชนที่

ได้รับความ

สะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

113 โครงการติดตั้งโคม

ไฟฟูาส่องสว่าง 

บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟูา

ส่องสว่าง บ้านดง

บัง หมู่ที่ 4(

รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

ได้รับความ

สะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๑๘ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

114 โครงการติดตั้งโคม

ไฟฟูาส่องสว่าง 

บ้านปุาแดง หมู่ที่ 

5 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟูา

ส่องสว่าง บ้านปุา

แดง หมู่ที่ 5 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000 100,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

ได้รับความ

สะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

115 โครงการติดตั้งโคม

ไฟฟูาส่องสว่าง 

บ้านโคกสว่าง หมู่

ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ติดตั้งโคมไฟฟูา

ส่องสว่าง บ้านโคก

สว่าง หมู่ที่ 7 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของ

การไฟฟูาส่วน

ภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000 100,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

ได้รับความ

สะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๑๙ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

116 โครงการติดตั้งโคม

ไฟฟูาส่องสว่าง 

บ้านโนนเก่าน้อย 

หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

ติดต้ังโคมไฟฟูาสอ่ง

สว่าง บา้นโนนเก่านอ้ย 

หมู่ท่ี 8 (รายละเอียด

ตามประมาณการของ

การไฟฟูาสว่นภูมิภาค 

สาขาพล) 

  100,000   ร้อยละของ

ประชาชนที่

ได้รับความ

สะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

117 โครงการติดตั้งโคม

ไฟฟูาส่องสว่าง 

บ้านคอนฉิมพัฒนา 

หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

ติดต้ังโคมไฟฟูาสอ่ง

สว่าง บา้นคอนฉิม

พัฒนา หมู่ท่ี 9 

(รายละเอียดตาม

ประมาณการของการ

ไฟฟูาสว่นภูมิภาค 

สาขาพล) 

   100,000  ร้อยละของ

ประชาชนที่

ได้รับความ

สะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๒๐ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

118 โครงการติดตั้งโคม

ไฟฟูาส่องสว่าง 

ภายในต าบลคอน

ฉิม หมู่ที่ 1 - 9 

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ติดต้ังโคมไฟฟูาส่องสว่าง 

ภายในต าบลคอนฉิม หมู่ท่ี 1 

– 9 (รายละเอยีดตาม
ประมาณการของการไฟฟูา

ส่วนภูมิภาค สาขาพล) 

  100,000   ร้อยละของ

ประชาชนที่

ได้รับความ

สะดวก 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรไป

มา ในการใช้

พาหนะ 

สายดอนปูุตาคุ้มโนนเก่า

น้อยทิศใต้ (รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

  200,000   ร้อยละของ

ประชาชนที่

เดินทาง

สะดวก 

1.ท าให้

ประชาชน

เดินทางสะดวก 

2. ท าให้ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

120 โครงการก่อสร้าง

ห้องน้ าส าหรับ

ผู้สูงอายุ และผู้

พิการ 

เพื่ออ านายความ

สะดวกให้กับ

ผู้สูงอายุ และผู้

พิการ 

อบต.คอนฉิม 

(รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่ อบต.ก าหนด) 

  50,000   ร้อยละของ

ประชาชนที่

ได้รับความ

สะดวก 

ผู้สูงอายุ และผู้

พิการได้รับความ

สะดวก 

กองช่าง 

รวม 120 โครงการ - -      - -  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๒๑ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกจิเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกจิพอเพียง 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิในระดับชุมชน 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม

และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์

ชุมชนให้มีคุณภาพและ

ได้มาตรฐาน 

อบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพและ

มาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เข้ารับการ

อบรม 

ประชาชนมี

ความรู้เกี่ยวกับ

การพัฒนา

คุณภาพและ

มาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๒๒ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกจิเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกจิพอเพียง  

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิในระดับชุมชน 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

2 โครงการส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพ 

เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนมีการ

ประกอบอาชีพเสริม 

สร้างงาน สร้างรายได้  

มีความม่ันคงและ

สามารถพึ่งตนเอง 

ได้  

จัดอบรมให้ความรู้ 

และพัฒนาอาชีพ

ให้แก่ประชาชนใน

เขตต าบลคอนฉิม 

  50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เข้ารับการ

อบรม 

ประชาชนมี

ความรู้ มีอาชีพ

เสริม เพิ่มรายได้ 

มีความม่ันคง

และสามารถ

พึ่งตนเองได้ 

ส านักปลัด 

3 โครงการปลูก

หม่อน เลี้ยงไหม 

ทอผ้า หมู่ที่ 9 

เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนมีการ

ประกอบอาชีพเสริม 

สร้างงาน สร้างรายได้  

มีความม่ันคงและ

สามารถพึ่งตนเอง 

ได้  

อุดหนุนกลุ่มปลูก

หม่อน เลี้ยงไหม 

ทอผ้า หมู่ที่ 9 

  20,000   ร้อยละของ

ประชาชนที่

เข้ารับการ

อบรม 

ประชาชนมี

ความรู้ มีอาชีพ

เสริม เพิ่มรายได้ 

มีความม่ันคง

และสามารถ

พึ่งตนเองได้ 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๒๓ 

แบบ ผ. ๐2 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกจิเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกจิพอเพียง  

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิในระดับชุมชน 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

4 โครงการเลีย้งแพะ

แม่พันธุ์ผลิตลูก

เพื่อขุนขาย 

เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนมีการ

ประกอบอาชีพเสริม 

สร้างงาน สร้างรายได้  

มีความม่ันคงและ

สามารถพึ่งตนเอง 

ได้  

อุดหนุนวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มเลี้ยง

แพะขุนบ้านโคก

สว่าง ม.7 ต.คอน

ฉิม 

  20,000   ร้อยละของ

ประชาชนที่

เข้ารับการ

อบรม 

ประชาชนมี

ความรู้ มีอาชีพ

เสริม เพิ่มรายได้ 

มีความม่ันคง

และสามารถ

พึ่งตนเองได้ 

ส านักปลัด 

5 โครงการสนับสนุน

ส่งเสริมกิจกรรม

สภาองค์กรชุมชน

ต าบลคอนฉิม 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม

กิจกรรมสภาองค์กร

ชุมชนต าบลคอนฉิม 

อุดหนุนให้สภา

องคก์รชุมชนต าบล

คอนฉิม 

  20,000   ร้อยละของ

ประชาชนที่

เข้ารับการ

อบรม 

สภาองค์กร

ชุมชนต าบลคอน

ฉิม มีความ

เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

รวม 5 โครงการ - -      - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๒๔ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกจิเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกจิพอเพียง 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิในระดับชุมชน 

 แผนงานการเกษตร 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการ

ศูนย์บริการและ

ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษ

ตรประจ าต าบล

คอนฉิม 

เพื่อเป็นการบริการ

และถ่ายทอดความรู้

ทางด้านการเกษตร

ให้กับประชาชน 

อบรมให้ความรู้

ทางด้าน

การเกษตรให้กับ

ประชาชนต าบล

คอนฉิม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เข้ารับการ

อบรม 

ประชาชนมี

ความรู้ทางด้าน

การเกษตรให้กับ

ประชาชนต าบล

คอนฉิม 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม 

สนับสนุนการแปร

รูปผลผลิตทาง

การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เกษตรกร 

มีความรู้ ความเข้าใจ 

สามารถแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร ให้เป็น

สินค้าชุมชน ให้สามารถ

เข้าสู่ตลาด และการ

แข่งขันได้ 

จัดอบรมให้ความรู้ 

สนับสนุนการแปร

รูปสินค้าทาง

การเกษตรให้เป็น

สินค้าชุมชน ให้แก่

เกษตรกรในต าบล

คอนฉิม 

  50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เข้ารับการ

อบรม 

ประชาชนมี

ความรู้ มีอาชีพ

เสริม เพิ่มรายได้ 

มีความม่ันคง

และสามารถ

พึ่งตนเองได้ 

ส านักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๒๕ 

แบบ ผ. ๐2 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกจิเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกจิพอเพียง  

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิในระดับชุมชน 

 แผนงานการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม

การใช้สารอินทรีย์

ทดแทนการใช้

สารเคมีทาง

การเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมี

ความรู้ความเข้าใจการ

ผลิตและการใช้

สารอินทรีย์อย่างมี

ประสิทธิภาพในการ

ลดการใช้สารเคมี 

อบรมให้ความรู้แก่

เกษตรกรเกี่ยวกับ

การผลิตและการ

ใช้สารอินทรีย์แทน

การใช้สารเคมี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เข้ารับการ

อบรม 

ประชาชนมี

ความรู้ทางด้าน

การเกษตรให้กับ

ประชาชนต าบล

คอนฉิม 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ - -      - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๒๖ 

แบบ ผ. ๐2 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม

การคัดแยกขยะใน

ต าบลคอนฉิม 

1. เพื่อให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการคัดแยก

ขยะในครัวเรือน 

2. เพื่อปูองกันการเกิด

ปัญหาขยะสะสม 

3. ให้สถานศึกษาเข้า

มามีส่วนร่วมในการคัด

แยกขยะ 

ประชาชนในต าบล

คอนฉิมและ

สถานศึกษาใน

ต าบลคอนฉิม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

จ านวนขยะ

ที่ลดลง 

1. ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการ

คัดแยกขยะใน

ครัวเรือน 

2. ปัญหาขยะ

สะสมลดลง 

3. สถานศึกษา

เข้ามามีส่วนร่วม

ในการคัดแยก

ขยะ 

ส านักงานปลัด 

รวม 1 โครงการ - -      - -  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๒๗ 

แบบ ผ. ๐2 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการธนาคาร

น้ าใต้ดินระบบปิด 

(ระบบครัวเรือน/

ระบบร่องระบาย

น้ า/ระบบร่อง

ระบายน้ าไร้ท่อ/

ระบบขนาดใหญ่) 

หมู่ที่ 1-9  

เพื่อให้สามารถระบาย

น้ าได้ดี ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง เน่าเสีย 

ก่อสร้าง/ขุดบ่อ

หรือร่องระบายน้ า

ในเขตต าบลคอน

ฉิม ทั้ง 9 หมู่บา้น

ขนาดเส้นผ่า 

ศูนย์กลาง 50-60 

ซม. หรือสี่เหลี่ยม

จัตุรัส 50x50 

ซม.ความลึก 

1.20-1.50 ซม. 

หรือขนาดบ่อตาม

ความเหมาะสม

ของพืน้ที่ 

  50,000 200,000 200,000 จ านวนบ่อ/

ร่องระบาย

น้ าที่

ก่อสร้าง 

1.ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง 

2. ลดปัญหาน้ า

เน่าเสีย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๒๘ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้ า หมู่ที่ 

5 

เพื่อให้สามารถระบาย

น้ าได้ดี ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง เน่าเสีย 

กอ่สร้างรางระบาย

น้ า จากหน้าวัดถึง

โรงเรียนปุาแดงฯ  

  100,000 100,000 100,000 จ านวนราง

ระบายน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

1.ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง 

2. ลดปัญหาน้ า

เน่าเสีย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้ า หมู่ที่ 

5 

เพื่อให้สามารถระบาย

น้ าได้ดี ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง เน่าเสีย 

ก่อสร้างรางระบาย

น้ า จากถนนเส้น

แยกออกจากสาย

กลางบ้าน  

  100,000 100,000 100,000 จ านวนราง

ระบายน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

1.ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง 

2. ลดปัญหาน้ า

เน่าเสีย 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้ า หมู่ที่ 

8 

เพื่อให้สามารถระบาย

น้ าได้ดี ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง เน่าเสีย 

ก่อสร้างรางระบาย

น้ ารอบหมู่บ้าน 

บ้านโนนเก่าน้อย 

หมู่ที่ 8  

 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนราง

ระบายน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

1.ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง 

2. ลดปัญหาน้ า

เน่าเสีย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๒๙ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้ า หมู่ที่ 

9 

เพื่อให้สามารถระบาย

น้ าได้ดี ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง เน่าเสีย 

ก่อสร้างรางระบาย

น้ าซอยบ้านแม่หนู

เชย สุมาลาถึงหน้า

บ้านนางอนงค์ ชา

ลี  

   100,000  จ านวนราง

ระบายน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

1.ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง 

2. ลดปัญหาน้ า

เน่าเสีย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้ า หมู่ที่ 

9 

เพื่อให้สามารถระบาย

น้ าได้ดี ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง เน่าเสีย 

ก่อสร้างรางระบาย

น้ าซอยหน้าบ้าน

พ่อทองค า การ

ถางถึงทางเชื่อม

บ้านดอนโจด 

   100,000  จ านวนราง

ระบายน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

1.ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง 

2. ลดปัญหาน้ า

เน่าเสีย 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๓๐ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้ า หมู่ที่ 

9 

เพื่อให้สามารถระบาย

น้ าได้ดี ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง เน่าเสีย 

ก่อสร้างรางระบาย

น้ าซอยข้างบ้าน 

อบต.สง่าถึงทาง

เชื่อมรอบหมู่บ้าน

ด้านทิศใต้ 

  100,000   จ านวนราง

ระบายน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

1.ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง 

2. ลดปัญหาน้ า

เน่าเสีย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง

รางระบายน้ า หมู่ที่ 

9 

เพื่อให้สามารถระบาย

น้ าได้ดี ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง เน่าเสีย 

ก่อสร้างรางระบาย

น้ าซอย อนามัย 1  

    100,000 จ านวนราง

ระบายน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

1.ลดปัญหาน้ า

ท่วมขัง 

2. ลดปัญหาน้ า

เน่าเสีย 

กองช่าง 

9 โครงการวางท่อ

ระบายน้ าตามถนน 

บ้านดอนโจด หมู่ที่ 

6 

เพื่อระบายน้ าไม่ให้

ท่วมขังถนน 

1. จุดนายนายลม 

มอญดี  

2. จุดนานายมะ 

พุ้ยน้อย 

   20,000  จ านวนท่อ

ระบายน้ าที่

เพิ่มขึน้ 

ลดปัญหาน้ าท่วม

ขัง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๓๑ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

10 โครงการกั้นแนว

เขตที่ดิน

สาธารณประโยชน์ 

หมู่ที่ 5 

เพื่อปูองกันการบุกรุก

ที่ดิน

สาธารณประโยชน์ 

กั้นแนวที่ปาุช้า

สาธารณะ บ้านปุา

แดง หมู่ที่ 5 

   30,000  ร้อยละของ

การบุกรุกที่

สาธารณ 

ประโยชน์

ลดลง 

ลดปัญหาการบุก

รุกที่ดิน

สาธารณประโยช

น ์

กองช่าง 

11 โครงการจัดท า

ปูายแสดงแนวเขต

ที่ดิน

สาธารณประโยชน์ 

หมู่ที่ 7 

เพื่อปูองกันการบุกรุก

ที่ดิน

สาธารณประโยชน์ 

ท าปูายแสดงแนว

เขตที่ดิน

สาธารณประโยชน์ 

บ้านโคกสว่าง หมู่

ที่ 7 

   10,000  ร้อยละของ

การบุกรุกที่

สาธารณ 

ประโยชน์

ลดลง 

ลดปัญหาการบุก

รุกที่ดิน

สาธารณประโยช

น ์

กองช่าง 

12 โครงการกั้นล า

ห้วยขีน้าคตอนบน

พร้อมวางท่อ

ระบายน้ า หมู่ที่ 8 

เพื่อเป็นการเก็บกักน้ า

และสามารถระบายน้ า

ได้ 

ล าห้วยขีน้าค

ตอนบน จุดนานาง

เต็ม วนเสน-นา

นายอ านวย ศรียะ 

   30,000  ร้อยละของ

จ านวนน้ าที่

เก็บกักและ

ระบายได้ 

ปัญหาภัยแล้ง

หรือปัญหาน้ า

ท่วมลดลง 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๓๒ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

13 โครงการกั้นแนว

เขตที่ดิน

สาธารณประโยชน์ 

หมู่ที่ 8 

เพื่อปูองกันการบุก

รุกที่ดิน

สาธารณประโยชน์ 

กั้นแนวที่ปาุช้า

สาธารณะ บ้านโนน

เก่าน้อย หมู่ที่ 8 

   30,000  ร้อยละของการ

บุกรุกที่สา

ธารณ 

ประโยชน์ลดลง 

ลดปัญหาการ 

บุกรุกที่ดินสา 

ธารณ

ประโยชน์ 

กองช่าง 

14 โครงการกั้นล า

ห้วยหนองเอ่ียน

พร้อมวางท่อ

ระบายน้ า หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นการเก็บกัก

น้ าและสามารถ

ระบายน้ าได้ 

ล าห้วยหนองเอ่ียน 

1.จุดนาแม่ส่วน-นา

พ่อเสงียบ 

2.จุดนาแม่ลัดดา

วัลย์-นาพ่อมี บ้าน

ดอนหัน 

   30,000  ร้อยละของ

จ านวนน้ าที่เก็บ

กักและระบาย

ได้ 

ปัญหาภัยแล้ง

หรือปัญหาน้ า

ท่วมลดลง 

กองช่าง 

รวม 14 โครงการ - -      - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๓๓ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 แผนงานการเกษตร 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม

การใช้สารอินทรีย์

ทดแทนการใช้

สารเคมีทาง

การเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมี

ความรู้ความเข้าใจ

การผลิตและการ

ใช้สารอินทรีย์

อย่างมี

ประสิทธิภาพใน

การลดการใช้

สารเคมี 

อบรมให้ความรู้แก่

เกษตรกรเกี่ยวกับ

การผลิตและการใช้

สารอินทรีย์แทนการ

ใช้สารเคมี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่

เข้ารับการ

อบรม 

ประชาชนมี

ความรู้ทางด้าน

การเกษตรให้กับ

ประชาชนต าบล

คอนฉิม 

ส านักปลัด 

2 โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ปลูกปุาชุมชนในพืน้ที่ 

ปลูกไม้ใช้สอย 

  30,000 30,000 30,000 จ านวน

ต้นไม้ที่

เพิ่มขึน้ 

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ

สิ่งแวดล้อมได้รับ

การฟื้นฟู 

ส านักปลัด 

รวม 2 โครงการ - -      - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๓๔ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเมืองการประชุมสัมมนา (Meeting,Incentive Travel, Exhibitions : MICE City)  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการอบรม

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ของบุคลากรและ

ศึกษาดูงานนอก

สถานที่ 

1. เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน การ

ปฏิบัติงาน 

2. เพื่อให้

กลุ่มเปาูหมายน า

ความรู้ที่ได้จาก

การศึกษาดูงานมา

ปรับใช้กับการ

บริหารและการ

ปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น/สมาชิกสภา

ท้องถิ่น/บุคลากรของ 

อบต.คอนฉิม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจของ

ผู้เข้าร่วม

อบรม 

คณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น/สมาชิก

สภาท้องถิ่น/

บุคลากรของ 

อบต.คอนฉิม มี

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

มากย่ิงขึน้ 

ส านักงานปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๓๕ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเมืองการประชุมสัมมนา (Meeting,Incentive Travel, Exhibitions : MICE City)  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

2 โครงการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์

การจัดเก็บภาษี 

และการออก

ให้บริการจัดเก็บ

ภาษีเคลื่อนที่ 

1. เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายได้และมี

รายได้มากขึน้ 

2. เพื่อให้ประชาชน

มีความรู้ความเข้าใจ

และเต็มใจช าระภาษี

มากขึน้ 

ผู้เข้าข่ายมีหน้าที่

ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

ภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน ภาษีปาูยในเขต

ต าบลคอนฉิม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ

เงินภาษีที่

จัดเก็บได้

เพิ่มขึน้ 

1. อบต.มีรายได้

จากการจัดเก็บ

ภาษีเพิ่มขึน้ 

2. ประชาชนมี

ความรู้ความ

เข้าใจและเต็มใจ

ช าระภาษีมากขึน้ 

กองคลัง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๓๖ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเมืองการประชุมสัมมนา (Meeting,Incentive Travel, Exhibitions : MICE City)  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 

3 โครงการจัดการ

เลือกตั้งผู้บริหาร

ท้องถิ่น สมาชิก

สภาท้องถิ่น 

1. เพื่อให้ อบต.คอน

ฉิมมีระบบการ

บริหารงานเป็นไป

ด้วยความถูกต้อง

ตามระเบียบของทาง

ราชการ 

2. เพื่อให้การเมือง

ท้องถิ่นมีความ

โปร่งใส  สุจริต 

 

ด าเนินการจัดการ

เลือกตั้งผู้บริหาร

ท้องถิ่น สมาชิกสภา

ท้องถิ่น 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้มา

ใช้สิทธิ

เลือกตั้ง 

1. การ

บริหารงาน

เป็นไปด้วยความ

ถูกต้องตาม

ระเบยีบของทาง

ราชการ 

2. การเมือง

ท้องถิ่นมีความ

โปร่งใส สุจริต 

ส านักงานปลัด 

รวม 3 โครงการ - -      - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 
  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น                                                                                                                             หน้า ๒๓๗ 

แบบ ผ. ๐2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเมืองการประชุมสัมมนา (Meeting,Incentive Travel, Exhibitions : MICE City)  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 

(บาท) 

1 โครงการจัดเวที

ประชาคมท้องถิ่น 

1. เพื่อรับทราบ

ปัญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนที่แท้จริง 

2. เพื่อน าปัญหา

ความเดือดร้อนของ

ประชาชนมา

ด าเนินการแก้ไข

ปัญหา 

1. จัดเวทีประชาคม

ท้องถิ่นเพื่อจัดท า,

ทบทวนแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

2. จัดเวทีประชาคม

เพื่อรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม

ประชาคม 

1. ทราบปัญหา

ความเดือดร้อน

ของประชาชนที่

แท้จริง 

2. ประชาชน

ได้รับการแก้ไข

ปัญหาความ

เดือดร้อน 

ส านักงานปลัด 

รวม 1 โครงการ - -       - - 


