
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ02/1 
โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

 

 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 
2567 

(บาท) 
2568 
(บาท) 

2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 

  

1 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
 ล าห้วยผักหนามตอนล่าง 

เพื่อชะลอการไหล
หลากของน้ าและกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ไดต้ลอด
ทั้งป ี

ฝายน้ าล้น 
แบบ  มข. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
เกษตรกรที่ใช้
น้ าจากล าห้วย 

เกษตรกรมีน้ า
ใช้ส าหรับ
การเกษตร
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 
อบจ. 
ฯลฯ 
 

2 โครงการขุดลอกหนองน้ า
ภายในต าบลหนองกุงใหญ่ 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับ
การเกษตร ให้ใช้ได้
ตลอดทั้งป ี

 หนองน้ า
สาธารณะ
ภายในต าบล  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  ร้อยละหรือ
จ านวน
เกษตรกรที่ใช้
น้ า 

เกษตรกรมีน้ า
ใช้ส าหรับ
การเกษตร
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง  
อบจ. 
ฯลฯ 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายเวียงแก้ว – โคกสะอาด 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
หนา  0.15 ม. 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000  ร้อยละหรือ
จ านวน
ครัวเรือน
ประชาชนมี
การคมนาคม
สะดวกเพิม่มาก
ขึ้น 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง  
อบจ.ฯลฯ 
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แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่    
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
จากบ้านอนามัย ม.6 
ถึงถนนเช่ือมบ้านดง 
 ต.บ้านโนน อ.ซ าสูง 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

 กว้าง 4.00  ม. 
ยาว 5,000 ม. 
หนา 0.15  ม. 
  

17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000  ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ส่วน โยธา  
อบจ.ฯลฯ 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.4 ถึงเขตต าบลหนองโก 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กว้าง 6.00  ม. 
ยาว 500 ม. 
หนา 0.15  ม. 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ส่วน โยธา  
อบจ. ฯลฯ 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.12  ถึงเขตต าบลห้วยโจด 

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

กว้าง 6.00  ม. 
ยาว 2,000 ม. 
หนา 0.15  ม. 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมี
ถนนส าหรับ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ส่วน โยธา  
อบจ. ฯลฯ 
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แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่   
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  

7 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ม.4 
เช่ือมต่อ บ้านโสก
เส้ียว ต าบลห้วยโจด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว  1,500 ม. 
หนา  0.15  ม. 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,00 6,000,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  

ส่วนโยธา 
อบจ.ฯลฯ 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ม.5 
ถึง เขตต าบลค าแมด
อ าเภอซ าสูง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว  1,500 ม. 
หนา  0.15  ม. 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ส่วนโยธา 
อบจ.ฯลฯ 

9 โครงการขุดลอกล า
ห้วยผกัหนาตอนลา่ง 

เพื่อกักเก็บน้ าส าหรับ
การเกษตรให้ใช้ได้
ตลอดทั้งปี 

ล าห้วยผักหนาม
ตอนล่าง 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
เกษตรกรที่ใช้น้ า
จากล าห้วย 

มีน้ าส าหรับ
การเกษตรให้ใช้ได้
ตลอดทั้งปี  

ส่วน โยธา  
อบจ.ฯลฯ 

10 ขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อ่างทั่วถึง 

พื้นที่หมู่ที่ 1-13 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ที่มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อ่างทั่วถึง 

หน่วยงาน
อื่นๆ 

11 ขยายเขตประปา
ภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใชอ้ย่างทั่วถึง 

พื้นที่หมู่ที่ 1-13 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ที่มีประปาใช ้

ประชาชนมีประปาใช้
อ่างทั่วถึง 

หน่วยงาน
อื่นๆ 
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