
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 

โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                  

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ  อําเภอกระนวน   จังหวัดขอนแกน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู    

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

 

 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  

1 โครงการกอสรางฝายนํ้าลน 

 ลําหวยผักหนามตอนลาง 

เพื่อชะลอการไหล

หลากของน้ําและกัก

เก็บน้ําไวใชไดตลอด

ทั้งป 

ฝายน้ําลน 

แบบ  มข. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละหรือจํานวน

เกษตรกรท่ีใชนํ้าจากลํา

หวย 

เกษตรกรมีน้ํา

ใชสําหรับ

การเกษตร

ตลอดทั้งป 

สวนโยธา 

อบจ. 

ฯลฯ 

 

2 โครงการขุดลอกหนองน้ํา

ภายในตําบลหนองกุงใหญ 

เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับ

การเกษตร ใหใชได

 หนองน้ํา

สาธารณะภายใน

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  รอยละหรือจํานวน

เกษตรกรท่ีใชนํ้า 

เกษตรกรมีน้ํา

ใชสําหรับ

สวน โยธา  

อบจ. 



ตลอดทั้งป ตําบล  การเกษตร

ตลอดทั้งป 

ฯลฯ 

3 โครงการกอสรางถนน คสล.  

ม.13 จากนานายสมบตั ิ

ถึง เขตตําบลคําแมด  

อ.ซําสูง 

 

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนสําหรับคมนาคม

ไดอยางสะดวก 

กวาง 6.00 ม. 

ยาว 1,600 ม. 

หนา  0.15 ม. 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000  รอยละหรือจํานวน

ครัวเรือนประชาชนมี

การคมนาคมสะดวกเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคมได

อยางสะดวก  

สวน โยธา  

อบจ.ฯลฯ 
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แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                  

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ  อําเภอกระนวน   จังหวัดขอนแกน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู    

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

 

 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด

วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  



4 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 

สายเวียงแกว – โคกสะอาด 

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคมไดอยาง

สะดวก  

กวาง 6.00 ม. 

ยาว 2,600 ม. 

หนา  0.15 ม. 

11,600,000 11,600,000 11,600,000 11,600,000 11,600,000  รอยละหรือจํานวน

ครัวเรือนประชาชน

มีการคมนาคม

สะดวกเพิม่มากขึ้น 

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคมได

อยางสะดวก  

สวนโยธา 

อบจ.ฯลฯ 

5 โครงการกอสรางถนนลาดยาง 

จากบานอนามัย ม.6 

ถึงถนนเชื่อมบานดง ต.บานโนน 

อ.ซําสูง 

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคมไดอยาง

สะดวก 

 กวาง 4.00  ม. 

ยาว 5,000 ม. 

หนา 0.15  ม. 

  

11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000  รอยละหรือจํานวน

ครัวเรือนประชาชน

มีการคมนาคม

สะดวกเพิม่มากขึ้น 

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคมได

อยางสะดวก 

สวน โยธา  

อบจ.ฯลฯ 

6 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.4 

จากบานนางกองมี  วงษชารี 

ถึงเขตตําบลหนองโก 

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคมไดอยาง

สะดวก 

กวาง 6.00  ม. 

ยาว 3,500 ม. 

หนา 0.15  ม. 

 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 รอยละหรือจํานวน

ครัวเรือนประชาชน

มีการคมนาคม

สะดวกเพิม่มากขึ้น 

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคมได

อยางสะดวก 

 

สวน โยธา  

อบจ. ฯลฯ 
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แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                  

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ  อําเภอกระนวน   จังหวัดขอนแกน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู    

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

 

 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด

วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  

7 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.4 

จากบานนายบรรจง  วารีศร ี

ถึงเขตตําบลหนองโก 

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคมไดอยาง

สะดวก  

กวาง 6.00 ม. 

ยาว 2,000 ม. 

หนา  0.15 ม. 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 รอยละหรือจํานวน

ครัวเรือนประชาชน

มีการคมนาคม

สะดวกเพิม่มากขึ้น 

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคมได

อยางสะดวก  

สวนโยธา 

อบจ.ฯลฯ 

8 โครงการขุดลอกลําหวย จาก 

ลําหวยฝายใหม ถึง  

หนองกุงสาธารณะ 

เพื่อกักเก็บน้ํา

สําหรับการเกษตรให

ใชไดตลอดทั้งป 

กวาง 10.00 ม. 

ยาว  200 ม. 

ลึก      1  ม. 

  

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000  รอยละหรือจํานวน

เกษตรกรท่ีใชนํ้า

จากลําหวย 

มีน้ําสําหรับ

การเกษตรให

ใชไดตลอดทั้งป 

สวน โยธา  

อบจ.ฯลฯ 

9 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.5 

เชื่อมตอถึง เขตตําบลคําแมด 

อําเภอซําสูง 

 

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคมไดอยาง

สะดวก 

กวาง 6.00 ม. 

ยาว  5,000 ม. 

หนา  0.15  ม. 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  รอยละหรือจํานวน

ครัวเรือนประชาชน

มีการคมนาคม

สะดวกเพิม่มากขึ้น 

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคมได

อยางสะดวก 

สวน โยธา  

อบจ.ฯลฯ 
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แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                                  

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ  อําเภอกระนวน   จังหวัดขอนแกน 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 



ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั : ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู    

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

 

 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด

วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน

ที่

รับผดิชอบ 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

  

10 โครงการกอสรางถนน 

คสล. ม.4 เช่ือมตอ ถึง 

บานโสกเสี้ยว 

ตําบลหวยโจด 

เพื่อใหประชาชนมี

ถนนสําหรับคมนาคม

ไดอยางสะดวก 

กวาง 6.00 ม. 

ยาว  5,000 ม. 

หนา  0.15  ม. 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,00 10,000,000 รอยละหรือ

จํานวนครัวเรือน

ประชาชนมีการ

คมนาคมสะดวก

เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมี

ถนนสําหรับ

คมนาคมได

อยางสะดวก  

สวนโยธา 

อบจ.ฯลฯ 

11 โครงการขุดลอกลํา

หวยผักหนาตอนลาง 

เพื่อกักเก็บน้ําสําหรับ

การเกษตรใหใชได

ตลอดทั้งป 

กวาง 10.00 ม. 

ยาว  200 ม. 

ลึก      1  ม. 

 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 รอยละหรือ

จํานวนเกษตรกร

ที่ใชน้ําจากลํา

หวย 

มีน้ําสําหรับ

การเกษตรให

ใชไดตลอดทั้งป  

สวน โยธา  

อบจ.ฯลฯ 
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