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หลักการและเหตุผล 
ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ครั้งที่ 1 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงิน สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแผนทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง นั้น 
  เนื ่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมได้รับทราบปัญหา/ความต้องการและความ
เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ตำบลคอนฉิม และเพ่ือรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่
และนโยบายของรัฐ ในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมจึงมีความจำเป็นต้อง
เพ่ิมเติมโครงการและ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ตามความ
เดือดร้อนของประชาชนและ โครงการยังมิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลา
และทันต่อ สถานการณ์ในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 4 โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น  
สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ดำเนินการตาม ขั้นตอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                   
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ ่มเติม ฉบับที ่ 3                         
พ.ศ.2561 ดังนี้ 
  ข้อ 22 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น       
ที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน                 
ตำบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 
ตามรายละเอียดที่ กล่าวมาข้างต้นครบทุกข้อ ที่ได้กำหนดไว้และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา/ ความต้องการ
ของประชาชน ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-
2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 นำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารต่อไป  
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ส่วนที่ 1 

แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) 

เพิ่มเติมครั้งที่ 1 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                              บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 2,510,000 2 2,510,000 2 2,510,000 2 2,510,000 2 2,510,000 10 12,550,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

3 250,000 3 250,000 3 250,000     9 750,000 

แผนงานสาธารณสุข 2 1,220,000 2 1,220,000 2 1,220,000 2 1,220,000 2 1,220,000 10 6,100,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

แผนงานการศึกษา 1 800,000 1 800,000 1 800,000 1 800,000 1 800,000 5 4,000,000 

การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่

แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

18 9,247,500         18 9,247,500 

แผนงานเคหะและชุมชน 11 1,260,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 14 1,260,000 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

2 100,000         2 100,000 

รวม 39 15,417,500 10 4,860,000 10 4,860,000 7 4,610,000 7 4,610,000 73 34,357,500 

แบบ ผ. ๐1 
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ส่วนที่ 2 

แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) 

เพิ่มเติมครั้งที่ 1 
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บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
1 บริการพื้นที่เก็บข้อมลู

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อประโยชน์ในการใช้
งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสส์ำหรับ
การรับ-ส่ง การจัดเก็บ
เอกสารและสืบค้น
หนังสือราชการย้อนหลัง 

พื้นที่เก็บข้อมูลงาน
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 100 
GB/ปี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พื้นที่เก็บข้อมูล
งานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
100 GB/ปี 

อบต.คอนฉิม มี
พื้นที่เก็บข้อมูล
งานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

สำนักปลดั 

2 โครงการจดัซื้อ 

รถบรรทุกขยะ 
เพื่อจัดหารถบรรทุกขยะ
สำหรับเก็บขนขยะมลู
ฝอยในสถานท่ี 

ความรับผิดชอบของ
อบต.คอนฉิม 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 
6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย 
จำนวน 1 คัน ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สำนักงบประมาณ โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอก
สูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ
อัดท้าย 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เชิงปริมาณ มี
รถบรรทุกขยะไว้ใช้
เก็บรวบรวม ขยะมูล
ฝอยในสถานที่ 
รับผิดชอบและสำรอง
ใช้ เชิงคุณภาพ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
เก็บ รวบรวมขยะมูล
ฝอย 

ลดปรมิาณขยะมลู
ฝอยตกค้าง และ
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม อัน
เนื่องมาจากการ
ตกค้าง ของขยะ
มูลฝอย 

สำนักปลดั 
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บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

                   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
1 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

1. เพื่อสนองแนว
พระราชดำริ และสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
2.  เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และทำให้ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ 

ประชาชนตำบล
คอนฉิม 

50,000 50,000 50,000   จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

1. เป็นการสนอง

แนวพระราชดำริ 

และสืบสานพระ

ราชปณิธานสมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

2. สร้างความ

เข้าใจ และทำให้

ตระหนักถึง

ความสำคัญของ

พันธุกรรมพืชต่างๆ 

สำนักปลดั 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 8 

 

บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
2 โครงการคอนฉิม 

พอเพียง 
 เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา

ตำบลคอนฉิมเป็นกลุม่

เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนตำบล
คอนฉิม 

100,000 100,000 100,000 100,000  จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนตำบล
คอนฉิมเกิด

อุปนิสัยพอเพียง

ดำรงตนตาม

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักปลดั 

3 โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะลดภาวะโลกร้อน 

เพื่อสร้างความตระหนัก
และการมีส่วนร่วมใน
การคัดแยกขยะ และลด
ปริมาณขยะ 

ประชาชนตำบล
คอนฉิม 

100,000 100,000 100,000   จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

มีความตระหนักใน

การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและการมี

ส่วนร่วมในการคัด

แยกขยะ และลด

ปริมาณขยะ 

สำนักปลดั 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 9 

 

บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

      แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
1 โครงการส่งเสริม

สุขภาพชุมชนตำบล
คอนฉิม 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนตระหนัก
และเล็งเห็น
ความสำคัญของ
สุขภาพและการ
ป้องกันโรค 

 

ประชาชนตำบล
คอนฉิม 

100,000 100,000 100,000 100,000  จำนวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในความสำคัญ
ของการส่งเสริม
สุขภาพในการ
ป้องกันโรคมาก
ขึ้น 

สำนักปลดั 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 10 

 

บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

      แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
2 โครงการจดัซื้อ

รถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) 

- เพื่อจัดบรกิาร การแพทย์
ก่อนส่ง โรงพยาบาล ตลอด 
24ชั่วโมง/เพื่อให้ 
ผู้รับบริการทีเ่จ็บป่วย 
ฉุกเฉินและประสบ อุบัติเหตุ
ได้รับบริการ ทีม่ีมาตรฐาน 
อย่างทันทว่งท ี
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ถึง
ความปลอดภยัของ
ประชาชน เมือ่เกิดการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินและ 
อุบัติเหต ุ

จัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
1 คัน 

1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 มีการจัดบริการ 
การแพทย์ก่อนส่ง 
โรงพยาบาล ตลอด 
24ชั่วโมง 

ผู้รับบริการที่เจ็บป่วย
ฉุกเฉินและประสบ
อุบัติเหตุได้รับบริการ
บริการ ที่มีมาตรฐาน 
อย่างทันท่วงท ี
และสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่น ถึงความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน เมือ่เกิด
การเจ็บป่วยฉกุเฉิน
และ อุบัติเหต ุ

สำนักปลดั 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 11 

 

บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
1 โครงการปรับปรุงถนน

ดิน โดยการลงหิน
คลุก บ้านคอนฉิม หมู่
ที่ 1 สายลำห้วยเสือ
เขี้ยวตอนบน จากนา
นางสวา ปลัดศรีช่วย      
ถึงนานายกุล โทมา 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา ใน
การใช้พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
1,150 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร  

200,000     ถนนหินคลุก 1 
สาย ยาว 
1,150 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก บ้านคอนฉิม 
หมู่ที่ 1 ถนนลำห้วยขี้
นาคตอนล่าง ถึงฝาย
กกโพธิ ์

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา ใน
การใช้พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 
เมตร 

100,000     ถนนหินคลุก 1 
สาย ยาว 500 
เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. 02 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 12 

 

บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
3 โครงการปรับปรุงถนน

ดิน โดยการลงหิน
คลุก บ้านโนนใหญ่ 
หมู่ที่ 2 สายบ้านโนน
ใหญ่ เช่ือมลำห้วยแก 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา ใน
การใช้พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร  

133,000     ถนนหินคลุก 1 
สาย ยาว 
1,000 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนน
ดิน โดยการลงหิน
คลุก บ้านโนนใหญ่ 
หมู่ที่ 2 สายวดักู่แก้ว 
เชื่อมถนนบ้านป่าแดง 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา ใน
การใช้พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 390 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 
เมตร 

67,000     ถนนหินคลุก 1 
สาย ยาว 390 
เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. 02 
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บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
5 โครงการปรับปรุงถนนดิน 

โดยการลงหินคลุก บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 สาย
ลำห้วยหนองเอี่ยนดา้น
ทิศตะวันออกจากนานาง
เก่ง ถึงนานางเรียบ พื้นไธ
สงค์ 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา ใน
การใช้พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
410 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร 

70,000     ถนนหินคลุก 1 
สาย ยาว 410  
เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 
3 จากบ้านพ่อบุญ
เฮียง โครตมณี ถึง
บ้านแม่สว่าง บุญเทีย่ง 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา ใน
การใช้พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 
เมตร 

240,000     ถนน คสล. 1 
สาย ยาว 100 
เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 14 

 

 
บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
7 โครงการปรับปรุงถนนดิน 

โดยการลงหินคลุก บ้าน
ดงบัง หมู่ที่ 4 สายสาม
แยกนานายศักดิ์ดา 
มหาราช ถึงส่ีแยกบา้น
โนนสวรรค์ 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา ใน
การใช้พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร 

50,000     ถนนหินคลุก 1 
สาย ยาว 300 
เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนนดิน 
โดยการลงหินคลุก บ้าน
ดงบัง หมู่ที่ 4 สายสาม
แยกนานายสภุีร์ ถึงสาม
แยกบา้นถลุงเหล็ก 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา ใน
การใช้พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
850 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร 

150,000     ถนนหินคลุก 1 
สาย ยาว 850 
เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนนดิน 
โดยการลงหินคลุก บ้าน
ดงบัง หมู่ที่ 4 สายสาม
แยกบา้นนายศักดิ์ดา 
มหาราช ถึงสามแยกบ้าน
โนนสวรรค์-หนองทุ่ม 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา ใน
การใช้พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 350 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 
เมตร 

87,500     ถนนหินคลุก 1 
สาย ยาว 350 
เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 15 

 

 
บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
10 โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 
จากบ้านนายเลี้ยง   
กัมหาวงศ์ ถึงบ้านนาง
ทองวาด กิ่งมณี 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา ใน
การใช้พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 95 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 
เมตร 

200,000     ถนน คสล. 1 
สาย ยาว 95 
เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนน
ดินโดยการลงหินคลุก 
บ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 
จากหนองแดง ถึงนา
นางสมหวัง 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา ใน
การใช้พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.05 
เมตร 

100,000     ถนนหินคลุก 1 
สาย ยาว 500 
เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก บ้านป่า
แดง หมูท่ี่ 5  สายบ้านนาย
เลี้ยง กัมหาวงศ์ ถึงบ้านนาง
ทองวาด กิ่งมณ ี

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา ใน
การใช้พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 95 
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 
เมตร 

200,000     ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 1 
สาย ยาว 95 
เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 16 

 

 
บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
13 โครงการปรับปรุง

ถนนดินโคยการลงหิน
คลุก บ้านดอนโจด 
หมู่ที่ 6 ถึงบ้านป่า
แดงแยกนานายดวง 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา ใน
การใช้พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

500,000     ถนนหินคลุก 1 
สาย ยาว 
2,000 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้านโคก
สว่าง หมู่ที่ 7 ถึงนา
นางทองวาส จันทรา 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา ใน
การใช้พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 1,800 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร 

5,400,000     ถนนลาดยาง 1 
สาย ยาว 
1,800 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 17 

 

 
บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
15 โครงการปรับปรุง

ถนนดิน โดยการลง
หินคลุก บ้านโนนเกา่
น้อย หมู่ที่ 8 สายลำ
ห้วยขี้นาคตอนล่าง 
ถึงบ้านดอนโจดตอน
บน 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา ใน
การใช้พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
400 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร 

50,000     ถนนหินคลุก 1 
สาย ยาว 400  
เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุง
ถนนดิน บ้านโนนเก่า
น้อย หมู่ที่ 8 จากนา
นายศิริ เขียวชัยภมูิ 
ถึงนานายสงคราม ชำ
กุล 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา ใน
การใช้พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 700 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

150,000     ถนนหินคลุก 1 
สาย ยาว 700 
เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 18 

 

 
บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
17 โครงการปรับปรุง

ถนนดินโดยการลงหิน
คลุก บ้านโนนเก่า
น้อย หมู่ที่ 8 จากนา
นางหนูนา เข็มผง ถึง
ป่าสงวน 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา ใน
การใช้พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

750,000     ถนนหินคลุก 1 
สาย ยาว 
3,000 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุง
ถนนดิน โดยการลง
หินคลุก บ้านคอนฉิม
พัฒนา  หมู่ที่ 9 สาย
นานายแถลง ปลัด
กอง ถึงนานางคำชอบ 
พลเมือง 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจรไปมา ใน
การใช้พาหนะ 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,150 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

200,000     ถนนหินคลุก 1 
สาย ยาว 
1,150 เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 19 

 

 
บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
19 โครงการถมดิน

บริเวณสระน้ำ
โรงเรียนบ้านดอนโจด 
หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับพื้นท่ีโรงเรยีน
บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 

ขนาดพื้นท่ี 680.00 
ตารางเมตร ลึกเฉลีย่ 
2.00 เมตร 

300,000     พื้นที่ 680.00 
ตารางเมตร ลึก
เฉลี่ย 2.00 
เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองการศึกษา 

20 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถบรรทุกน้ำและ
รถยนต์ส่วนกลาง  
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคอนฉิม 

เพื่อมโีรงจอด
รถบรรทุกน้ำและ
รถยนต์ส่วนกลาง   

ขนาดกว้าง 10.00 
เมตร ยาว 24.50 
เมตร 

300,000     โรงจอด
รถบรรทุกน้ำ
และรถยนต์
ส่วนกลาง   

มีโรงจอดรถบรรทุก
น้ำและรถยนต์
ส่วนกลาง   

กองช่าง 

 
 
 
 
 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 20 

 

 
บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่

    แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
1 โครงการขยายเขต

ระบบจำหนา่ยไฟฟ้า
แรงต่ำ บ้านโนนใหญ่ 
หมู่ที่ 2 สายขา้ง
โรงเรียนไปวัดแสง
สว่างอารมณ ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ จำหนา่ย
ไฟฟ้าแรงต่ำ สายข้าง
โรงเรียนไปวัดแสงสว่าง
อารมณ์(รายละเอยีดตาม
ประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขา
พล) 

200,000     ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

2 โครงการขยายระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ 
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 
3 จากนานางจันทร์ 
โครตรมณี ถึงนานาง
พรทิพย์ วงษา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ จำหนา่ย
ไฟฟ้าแรงต่ำ จากนานาง
จันทร์ โครตรมณี ถึงนา
นางพรทิพย์ วงษา
(รายละเอียดตาม
ประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขา
พล) 

130,000     ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 21 

 

 
บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
    แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
3 โครงการขยายเขต

ระบบจำหนา่ยไฟฟ้า
แรงต่ำ บ้านดอนโจด 
หมู่ที่ 6 จากนานาง
ประกัน นามลิวัน ถึง
นานายแก้ว ลาเสือ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ จำหนา่ย
ไฟฟ้าแรงต่ำ จากนานาง
ประกัน นามลวิัน ถึงนา
นายแก้ว ลาเสือ
(รายละเอียดตาม
ประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขา
พล) 

200,000     ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง บ้าน
ดอนโจด หมู่ที่ 6 

เพื่อช่วยป้องกันและ
ลดอาชญากรรมให้
ประชาชนท่ีสัญจร 
และเดินเท้าเกดิความ
ปลอดภัย 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 
ภายในหมูบ่้าน 10 จุด
(รายละเอียดตาม
ประมาณการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขา
พล) 

80,000     ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 22 

 

บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
5 โครงการขยายเขต

ระบบจำหนา่ยไฟฟ้า
แรงต่ำ บ้านโคกสว่าง 
หมู่ที่ 7 จากนานาย
ดำ โทอื้น ถึงนานาย
อุบล  หาญปราบ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบ 
จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ 
จากนานายดำ โทอ้ืน 
ถึงนานายอุบล  หาญ
ปราบ (รายละเอียด
ตามประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
สาขาพล) 

150,000     ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาภายใน
หมู่บ้าน บ้านโคก
สว่าง หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาในหมู่บา้น 

ระบบประปาใน
หมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง 
หมู่ที่ 7 

100,000     ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ำประปาใช้ 

คุณภาพน้ำประปา
ในหมู่บ้านดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 23 

 

บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
     แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
7 โครงการติดตั้งโคม

ไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
ตำบลคอนฉิม 

เพื่อช่วยป้องกันและ
ลดอาชญากรรมให้
ประชาชนท่ีสัญจร 
และเดินเท้าเกดิความ
ปลอดภัย 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง ภายในตำบล
คอนฉิม (รายละเอียด
ตามประมาณการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
สาขาพล) 

50,000     ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
สะดวก 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 24 

 

บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่

    แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
8 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน บ้านคอนฉิม
พัฒนา หมู่ที่ 9 ซอย
ด้านหลัง รพ.สต.คอน
ฉิม 

เพื่อให้น้ำระบายไดด้ี 
ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 
น้ำเน่าเสยี 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ระยะทาง 70 เมตร 

100,000     รางระบายนำ้ 
ระยะทาง 70 
เมตร 

ลดปัญหาน้ำท่วมขัง 
น้ำเน่าเสยี 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ ยกระดับดิน
หนองสรวง บ้านคอน
ฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองสรวง 

ขยายทางเข้า 50 
เมตร ทำทางระบาย
น้ำยกระดับดิน 30 
เซนติเมตร 

100,000     สภาพแวด 

ล้อมหนองสรวง
ได้รับการ
ปรับปรุง เหมาะ
สำหรับการ
พักผ่อนของ
ประชาชน  

ภูมิทัศน์สวยงาม
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 25 

 

บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่

    แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
10 โครงการติดตั้งระบบ

โซล่าเซลล์ พร้อม
เจาะบ่อบาดาล ลงลำ
ห้วยเสือเขีย้ว บ้าน
คอนฉิม หมู่ที่ 1 
บริเวณถนนสายนา
นายเก่ง ปลัดศรีช่วย 
บริเวณนานาง
ประยงค์ เศษกำปัง 

เพื่อใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนด้าน
กำลังไฟฟ้าท่ีใช้ในการ
สูบน้ำบาดาลขึ้นมา
ผลิตนำ้ประปา 

ระบบโซล่าเซลล์
พร้อมบ่อบาดาล 
จำนวน 1 บ่อ 

100,000     ระบบโซล่าเซลล์
พร้อมบ่อบาดาล 
จำนวน 1 บ่อ 

ลดต้นทุนด้าน
กำลังไฟฟ้าด้วย
ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์

กองช่าง 

11 โครงการพัฒนาระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ที่เพียงพอต่อความ
จำเป็น 

พัฒนาระบบประปา
สามารถใช้น้ำได้อย่าง
ทั่วถึง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีน้ำ
พอเพียงต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างพอเพียงต่อ
การดำเนินชีวิต 

กองช่าง 

 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 26 

 

 
 บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่

    แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
1 โครงการติดตั้งไฟ

จราจร 
เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ติดตั้งสญัญาณไฟ
กระพริบแบบโซล่า
เซลล ์

50,000     จำนวนสัญญาณ
ไฟกระพริบแบบ
โซล่าเซลล ์

ลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุจราจร 

สำนักปลดั 

2 โครงการติดตั้งกระจก
โค้งในเขตชุมชน 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนถนน 

ติดตั้งกระจกโค้งใน
เขตชุมชน 

50,000     จำนวนกระจก
โค้งในเขตชุมชน 

ลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุจราจร 

สำนักปลดั 

 

  

 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 27 

 

 
 บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
1 โครงการนมสัการพระ

ธาตุเจดยี์ศรีแวงใหญ ่
เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และสบืสานประเพณี
นมัสการพระธาตเุจดยี์
ศรีแวงใหญ่ให้ดำรง
สืบไป 

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอแวง
ใหญ่ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่มตี่อ
การจัดงาน 

ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

 

 

 
 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 28 

 

บัญชีเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
1 โครงการส่งเสริม

ความเป็นเลิศด้าน
การศึกษาในโรงเรียน  

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถทาง
วิชาการกีฬา 
ความสามารถพิเศษ
ด้านต่างๆแกผู่้เรยีน 

อุดหนุนโรงเรียน 4 
แห่งในตำบลคอนฉิม 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 อุดหนุน
โรงเรียน 4 แห่ง
ในตำบลคอนฉิม 

นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทาง
วิชาการกีฬา 
ความสามารถพิเศษ
ด้านต่างๆ 

กองการศึกษาฯ 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับโครงการเกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

(แบบ ผ.01) 

 

 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 30 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 
สำหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

ยุทธศาสตร์ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

  1 600,000       1 600,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 3 14,000,000 3 14,000,000 3 14,000,000 2 800,000   11 42,800,000 

แผนงานการศึกษา 1 231,000 1 2,800,000       2 3,031,000 

รวม 4 14,231,000 5 17,400,000 3 14,000,000 2 800,000   14 46,431,000 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 31 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) 

เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

แบบ ผ.02/1 

สำหรับโครงการเกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 32 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
สำหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
1 โครงการลงหินคลุก

ถนนเส้นบ้านดอนโจด 
ระหว่างดอนหวาย ถึง
ดอนดักดำ 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมา ในการใช้
พาหนะ 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร 

 600,000    ถนนหินคลุก 1 
สาย ยาว 3,000 
เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 33 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
สำหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชนน่าอยู ่
    แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
1 โครงการสูบน้ำบาดาล

ด้วยระบบโซล่าร์เซลล์
เพื่อการเกษตร 

เพื่อใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนด้านกำลังไฟฟ้า
ที่ใช้ในการสูบน้ำบาดาล 

ระบบโซล่าเซลล์
พร้อมบ่อบาดาล 
จำนวน 1 บ่อ 

400,000 400,000 400,000 400,000  ระบบโซล่าเซลล์
พร้อมบ่อบาดาล 
จำนวน 1 บ่อ 

ลดต้นทุนด้าน
กำลังไฟฟ้าด้วย
ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์

กองช่าง 

2 โครงการสูบน้ำ
การเกษตรด้วยระบบ
โซล่าร์เซลลเ์พื่อ
การเกษตร 

เพื่อสูบน้ำเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

ระบบโซล่าเซลล์ 1 
แห่ง 

400,000 400,000 400,000 400,000  ระบบโซล่าเซลล์ 
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
เพียงพอเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างศูนย์
คัดแยกขยะ 

เพื่อมีระบบการคัดแยก
ขยะตามหลักวิชาการ
และสุขาภิบาล 

ศูนย์คัดแยกขยะ
ตำบลคอนฉิม (ตาม
แบบมาตรฐานท่ี
กำหนด) 

10,000,000 10,000,000 10,000,000   ตำบลคอนฉิมมี
รูปแบบการจดัการ
ขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย
จากชุมชนที่ถูก
หลักวิชาการ 

ตำบลคอนฉิมมี
สถานท่ีกำจัดขยะที่
ถูกหลักสุขาภิบาล 

สำนักปลดั 
กองช่าง 



       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1          หน้า 34 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
สำหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคณุภาพ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

    แผนงานการศึกษา 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 

(บาท) 
๒๕๖8 

(บาท) 
๒๕๖9 

(บาท) 
๒๕70 

(บาท) 
1 โครงการก่อสร้าง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลคอนฉิมบ้าน
ดอนโจด 

เพื่อให้มีสถานท่ีส่งเสรมิ
พัฒนาการของเด็กท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1 แห่ง 

 2,800,000    จำนวนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจำนวน 1 
แห่ง 

เด็กในชุมชนมี
สถานท่ีส่งเสริม
พัฒนาการที่ด ี

กองการศึกษา 

กองช่าง 

2 โครงการจดัสร้าง
สนามเด็กเล่นเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

เพื่อเสรมิสร้าง
พัฒนาการทางด้าน
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาของเด็ก 

อุดหนุนสนามเด็ก
เล่นเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียน
ดอนโจดโนนเก่า
น้อยโคกสว่างวิทยา 

231,000     สนามเด็กเล่น 1
แห่ง พร้อม
อุปกรณ ์

นักเรียนมสีถานท่ี
พักผ่อนคลายเครียด 
มีการพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา 

กองการศึกษา 


