
 
 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕) 

เพิ่มเติมและเปลีย่นแปลง  ครั้งที่ ๔ 

 

 

 
 

ของ 
องค์การบริหารสว่นต าบลท่าวัด 

อ าเภอแวงนอ้ย   จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 



 

ค ำน ำ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑   ซึ่งได้
ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและแผนกำร
ด ำเนินงำน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  และงบประมำณจำกเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมท้ัง
วำงแนวทำงเพื่อให้มีกำรปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำรพัฒนำท่ีก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น  
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด   ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– 
๒๕๖๕)  ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕)  เมื่อวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ไปแล้วนั้น   แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรม บางโครงการท่ีบรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของ
โครงการ ด้ังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด   จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๔  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ต่อไป 

 
          

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
        สิงหาคม   ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑   ซึ่งได้
ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและแผนกำร
ด ำเนินงำน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  และงบประมำณจำกเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมท้ัง
วำงแนวทำงเพื่อให้มีกำรปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำรพัฒนำท่ีก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด   ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕)  
ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕)  เมื่อวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ไปแล้ว
นั้น   แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรม บางโครงการท่ีบรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของ
โครงการ ด้ังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด   จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๕) 
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี ๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒)พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๒/๑  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท่ีเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๔ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวัด 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม ๕ ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. ยุทธศำสตร์ ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนเคหะชุมชน 
1.2 แผนงำนกำรเกษตร 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
3๑ 
- 

 
1๑,003,000 

- 

 
48 
11 

 
10,279,500 
3,375,000 

 
78 
11 

 
21,192,500 
3,375,000 

รวม - - - - - - 30 10,003,000 59 13,654,500 89 24,567,500 
2. ยุทธศำสตร์ ด้ำนคุณภำพชีวิต 
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ 
2.2 แผนงำนสำธำรณสุข 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
- 
- 
 

 
5 
2 
 

 
115,000 
200,000 

 
- 
2 

 
- 

200,000 

 
5 
4 

 
115,000 
400,000 

รวม - - - - - - 7 315,000 2 200,000 9 515,000 
3. ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
3.1 แผนงำนเคหะชุมชน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
2,030,000 

 
- 

 
- 

 
4 

 
2,030,000 

 
รวม - - - - - - 4 2,030,000 - - 4 2,030,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 4๒ 13,348,000 61 13,854,500 102 27,112,500 
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แบบ  ผ.01 



 
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๔ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำวัด 

ยุทธศำสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม ๕ ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. ยุทธศำสตร์ ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงำนเคหะชุมชน 
1.2 แผนงำนกำรเกษตร 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
5 
1 

 
2,200,000 
3,120,000 

 
5 
1 

 
2,200,000 
3,120,000 

รวม - - - - - - - - 6 5,320,000 6 5,320,000 
2. ยุทธศำสตร์ ด้ำนจัดระเบียบชุมชน/ 
สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
2.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 
 

500,000 

 
 

1 

 
 

500,000 

 
 
2 

 
 

1,000,000 

รวม - - - - - - 1 500,000 1 500,000 2 1,000,000 
3. ยุทธศำสตร์ ด้ำนเศรษฐกิจ 
3.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
250,000 

 
1 

 
250,000 

 
2 

 
500,000 

รวม - - - - - - 1 250,000 1 250,000 2 500,000 
4. ยุทธศำสตร์ ด้ำนคุณภำพชีวิต 
4.1 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
50,000 

 
6 

 
40,000 

 
6 

 
40,000 

 
13 

 
130,000 

รวม - - - - 1 50,000 6 40,000 6 40,000 13 130,000 
รวมทั้งสิ้น - - - - 1 50,000 8 790,000 14 6,110,000 23 5,950,000 

 
3 

แบบ  ผ.01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม คร้ังที่ ๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัดอ าเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้ำนโคกล่ำม 
สำยจำกบ้ำนนำงจ ำปี  จอดนอก-
บ้ำนนำยหมุน  ประวะเค 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก   

ก่อสร้ำงถนน คสล.  
ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 
100 เมตร หนำ 0.15 
เมตร    

  220,000  ควำมยำวของ
ถนน 100 เมตร 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมก่อสร้ำงระบบ
ระบำยน้ ำแบบไร้ท่อ บ้ำนหนอง
แวงท่ำวัด หมู่ที่ 2 สำยจำกบ้ำน
นำงย่อย  จันทะดวง-บ้ำนนำงอ่อน  
นำชม 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก และระบำยน้ ำ 

ก่อสร้ำงถนน คสล. 2 
ข้ำงทำงๆละ ขนำดกว้ำง 
1 เมตร ยำว 520 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร พร้อม
ก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำ
ไร้ท่อ ขนำดกว้ำง 0.50 
เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยำวรวม 520 เมตร    

 400,000   ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคมและระบำย
น้ ำได้ดีข้ึน 

กองช่ำง 

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้ำนหนองแวง
ท่ำวัด สำยจำกถนนลำดยำง-บ้ำน
นำงคมสันต์  โทรัตน์ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 60 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

  

 132,000   ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

4 

แบบ  ผ.02 



 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้ำนโนน
สะอำด สำยบ้ำนนำยชำย-ศำล
ปู่ตำ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 100 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

  

 220000   ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

5 โครงกำรปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกำรปู
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 
บ้ำนโนนสะอำด สำยนำนำย
เรียน  ศิลำรัง-นำนำงโสภำ  
นำอุดม 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ปูทับด้วยแอสฟัสท์ติกคอนก
รีตขนำดกว้ำง 5 เมตร ยำว 
200 เมตร หนำ 0.05 เมตร 

    

  380,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

6 โครงกำรปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกำรปู
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 
บ้ำนโนนสะอำด สำยบ้ำนนำง
ศิริกัญญำ  ชำสงขำว-บ้ำนนำง
แป  พิพล 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ปูทับด้วยแอสฟัสท์ติกคอน 
กรีตขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 
250 เมตร หนำ 0.05 เมตร 

    380,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้ำนโนน
สะอำด สำยบ้ำนนำงค ำพันธ์  
ไชยไข-บ้ำนนำงเพลิน  สืบ
ประยูร 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 100 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

  

  220,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้ำนรวง 
สำยบ้ำนนำงส ำอำง  ตำเกิด-
บ้ำนนำยวีระ  แทนรินทร์ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 5 เมตร ยำว 160 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

    440,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

5 



 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
9 โครงกำรปรับปรงุถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กโดยกำรปู
ทับด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 4 บ้ำนรวง สำยจำกบ้ำน
นำยวำรินทร์  ศรีโพธ์ิ-บ้ำนนำง
ชั้น  คนคิด 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 200 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

  

 380,000   ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

10 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้ำนรวง 
สำยจำกบ้ำนนำงเต้ำ  อำจ
ธำนี-บ้ำนนำงส ำเนียง  ขำม
โนนจัด 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 100 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

  

  220,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

11 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้ำนรวง 
สำยกลำงบ้ำน-บ้ำนนำยจิม
ยวน 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 3 เมตร ยำว 50 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร 

  

  82,500  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

12 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  บ้ำนรวง  
สำยกลำงบ้ำน-บ้ำนนำยชำติ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 3 เมตร ยำว 60 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร 

  

  99,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  บ้ำนโนน
โจด สำยรอบหมู่บ้ำนด้ำนทิศ
ใต้ 
 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 200 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

  

 440,000   ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
14 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้ำนโนน
โจด สำยจำกบ้ำนนำงบุญเลี้ยง  
แสนน้อย-สำยแยกไปบ้ำนโนน
ไท 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 5 เมตร ยำว 100 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

   278,000   ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

15 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้ำนลำด 
สำยจำกบ้ำนนำยบัญชำ  กลิ่น
นวล-บ้ำนนำงทองจันทร์  นำ
เพ็ก 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 250 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

   550,000   ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

16 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้ำนลำด 
สำยจำกบ้ำนนำยวิชัย  
ชำวสวน-ล ำห้วย 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 40 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร 

    88,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

17 โครงกำรปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกำรปู
ทับด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองโกน้อย 
สำยทำงเข้ำหมู่บ้ำน-หน้ำ
โรงเรียนบ้ำนหนองโกน้อย 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ปูทับด้วยแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต ขนำดกว้ำง 5 เมตร 
ยำว 800 เมตร หนำ 0.05 
เมตร  

   1,520,000   ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

18 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้ำนหนอง
โกน้อย สำยจำกสำมแยกด้ำน
ทิศตะวันออก-นำนำยหนูนำ  
ประเสริฐวงษำ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 5 เมตร ยำว 150 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

    412,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
19 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้ำนหนอง
โกน้อย สำยจำกแยก
กลำงบ้ำน-หนองเชียง 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 100 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

   220,000   ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

20 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  บ้ำนโนน
ไท สำยจำกหมู่บ้ำน-หนอง
ระเริง 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 400 
เมตร หนำ 0.15 เมตร  

   890,000   ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

21 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้ำนรุ่ง
ตะวัน สำยนำนำยชู  หันแจด-
ถนนลำดยำงไปหลุบกรุง 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 400 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

   890,000   ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

22 โครงกำรปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกำรปู
ทับด้วยแอสฟัสท์ติดคอนกรีต 
หมู่ที่ 9 บ้ำนรุ่งตะวัน  สำยทิศ
ตะวันตกโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลท่ำวัด 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ปูทับด้วยแอสฟัสท์ติกคอนก
รีตขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 
100 เมตร หนำ 0.05 เมตร 

   150,000   ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

23 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้ำนรุ่ง
ตะวัน สำยจำกโรงสีชุมชน-นำ
นำงผ่องศรี  ทับละคร 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 150 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

   330,000   ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 
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        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
24 โครงกำรปรับปรงุถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยกำรปู
ทับด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 9 บ้ำนรุ่งตะวัน สำยบ้ำน
นำยประสำน  สำโร-บ้ำนนำง
ดำหวัน  ทองจันทร์ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

โดยกำรปูทับด้วยแอสฟัสท์ติ
กคอนกรีตขนำดกว้ำง 5 
เมตร ยำว 150 เมตร หนำ 
0.05 เมตร 

    

285,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

25 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้ำนโคก
ล่ำม ๒ สำยท ำเลโสกดินแดง-
นำนำยประวิทย์  มูลแก่น 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 5 เมตร  ยำว 150 
เมตร  หนำ 0.15 เมตร 

   

420,000 

 

 ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

26 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้ำนโคก
ล่ำม 2 สำยบ้ำนนำงปทุมทอง-
นำนำยสมชำย  พรรณโรจน์ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 200 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

   

440,000 

 

 ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

27 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้ำนโคก
ล่ำม2 สำยจำกหนองผักบุ้ง-
ถนนลำดยำงไปกรุงเทพฯ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 275 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

   

 220,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

28 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้ำนโคก
ล่ำม2 สำยจำกหนองเชือก-นำ
นำยชู  หันแจด 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 100 
เมตร หนำ 0.15 เมตร 

   

 600,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
29 โครงกำรลงหินลูกรงับ้ำนโนน

สะอำด หมู่ที่ 3 สำยจำกสระ
สี่เหลี่ยม-บ้ำนรวง 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 1,500 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.20 เมตร 

   

600,000 

 

 ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

30 โครงกำรลงหินคลุก หมู่ที่ 3  
บ้ำนโนนสะอำด  จำกวัดศรี
สวัสด์ิ-อบต.ท่ำวัด 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 680 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร 

   

220,000 

 

 ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

31 โครงกำรลงหินคลุก หมู่ที่ 3 
บ้ำนโนนสะอำด สำยหนอง
ผักบุ้ง-ถนนลำดยำงไปแวงน้อย 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 2,000 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร 

   

480,000 

 

 ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

32 โครงกำรลงหินคลุก หมู่ที่ 3 
บ้ำนโนนสะอำด สำยนำนำง
เลี้ยง  ไกรวัน-นำนำยพิมพ์  
บุญมำตย์ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 1,000 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร 

   
 

240,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

33 โครงกำรลงหินคลุก หมู่ที่ 4 
บ้ำนรวง  สำยจำกนำนำยพุฒิ  
โพธ์ิกลำง-สะพำนโยธำธิกำร 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 1,000 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร 

   

400,000 

 

 ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

34 โครงกำรลงหินคลุก หมู่ที่ 5 
บ้ำนโนนโจด สำยจำกบ้ำนนำย
ช่วง  สืบประยูร-ล ำห้วยหนอง
หัววัว 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 500 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร 

   

120,000 

 

 ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

35 โครงกำรลงหินลูกรงั หมู่ที่ 5 
บ้ำนโนนโจด สำยป่ำช้ำบ้ำน
ลำด 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 650 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร 

   

 100,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
36 โครงกำรลงหินลูกรงั หมู่ที่ 5 

บ้ำนโนนโจด ตำมคันดินล ำ
ห้วยหนองหัววัว 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 650 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร 

   

 200,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

37 โครงกำรลงหินลูกรงัคันดินล ำ
ห้วยกุดลำด หมู่ที่ 6  บ้ำนลำด 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 1,000 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร 

   

 250,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

38 โครงกำรลงหินลูกรงั หมู่ที่ 9 
บ้ำนรุ่งตะวัน  สำยจำกนำนำย
พรมมำ  จันทะดวง-นำนำย
จ่อย  พิลำเคน 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 1,000 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร 

   
 

160,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

39 โครงกำรลงหินคลุก หมู่ที่ 10 
บ้ำนโคกล่ำม 2 สำยจำกถนน
ไปหนองโกน้อย-นำนำยเสำร์  
แทนโนนงิ้ว 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 500 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร 

   

 150,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

40 โครงกำรรับปรงุถนนดิน หมู่ที่ 
3 บ้ำนโนนสะอำด สำยจำกนำ
นำยพงษ์-บ่อบำดำลเก่ำ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ปรับปรุงถนนดินโดยกำรถม
ดิน ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 
300 เมตร หนำเฉลี่ย 0.50 
เมตร    

 30,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

41 โครงกำรปรับปรงุถนนดิน หมู่
ที่ 3 บ้ำนโนนสะอำด สำยจำก
นำนำงไข่-ล ำห้วยหลุ่งจำน 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง 4 เมตร ยำว 800 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.50 เมตร 

   

 80,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
42 โครงกำรปรับปรงุถนนดินล ำ

ห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 7 บ้ำน
หนองโกน้อย สำยจำกนำนำย
บัวพำ-นำนำงทองค ำ  แสน
ละคร 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ปรับปรุงถนนดินโดยกำรถม
ดินขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 
800 เมตร หนำเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

   

 100,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

43 โครงกำรยกรูปถนนดิน หมู่ที่ 
10 บ้ำนโคกล่ำม 2 สำยหลัง
บ้ำนนำยค ำพันธ์  ศรีมนตรีสง่ำ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

โดยกำรถมดินขนำดกว้ำง 4 
เมตร ยำว 300 เมตร หนำ
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

   

45,000   ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

44 โครงกำรซ่อมแซมถนนดิน หมู่
ที่ 10 บ้ำนโคกล่ำม 2 จุดหลัง
บ้ำนนำงเครือวัลย์  ศรีจันทร ์

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

โดยกำรถมดินขนำดกว้ำง 4 
เมตร ยำว 275 เมตร หนำ
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

   

 50,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

45 โครงกำรยกรูปถนนดิน หมู่ที่ 
10 บ้ำนโคกล่ำม2 สำยจำก
บ้ำนนำงพรจิต ประโพธ์ิศร ี

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

โดยกำรถมดินขนำดกว้ำง 4 
เมตร ยำว 1,000 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

   

 80,000  ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
46 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ 

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้ำนโคกล่ำม สำยจำกบ้ำนนำย
อวน  ประสันแพงศรี-บ้ำนนำย
ไสว  ไชยไข 

เพ่ือระบำยน้ ำภำยใน
หมู่บ้ำน 

วำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์ Ø 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ ำทุกระยะ 10 
เมตร และเทคอนกรีตทับ 
ขนำดกว้ำง 1 เมตร หนำ 
0.15 เมตร ควำมยำวรวม 
77 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น 15.735122N               
102.390218E 
พิกันสิ้นสุด 15.734419N 
102.390143E    

150,000 

 

ระยะทำง 77 
เมตร 

ไม่มีน้ ำท่วมขัง กองช่ำง 

47 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้ำนโคกล่ำม  สำยจำกบ้ำน
นำงไห  ชิดกลำง-ถนนลำดยำง 

เพ่ือระบำยน้ ำภำยใน
หมู่บ้ำน 

วำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์ Ø 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ ำทุกระยะ 10 
เมตร และเทคอนกรีตทับ 
ขนำดกว้ำง 1 เมตร หนำ 
0.15 เมตร ควำมยำวรวม  
94 เมตร 
    

188,000  ระยะทำง 97 
เมตร 

ไม่มีน้ ำท่วมขัง กองช่ำง 

48 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ ล ำ
ห้วยขัวน้อย หมู่ที่ 1 บ้ำนโคก
ล่ำม จุดนำนำงพลศรี สำยำนุ
รักษ ์

เพ่ือระบำยน้ ำ ระยะทำง 200 เมตร 

    

50,000 น้ ำลดลง ไม่มีน้ ำท่วมขัง กองช่ำง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
49 โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำย

น้ ำแบบไร้ท่อ หมู่ที่ 2 บ้ำน
หนองแวงท่ำวัด สำยหลังวัด
เทวรำช-บ้ำนนำงวนิดำ  แก้ว
กัลยำ 

เพ่ือระบำยน้ ำภำยใน
หมู่บ้ำน 

กำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ ำ
แบบไร้ท่อ ขนำดกว้ำง 0.50 
เมตร ยำว 200 เมตร ลึก 
0.80 เมตร 

   

150,000 

 

ควำมยำว 200 
เมตร 

ไม่มีน้ ำท่วมขัง กองช่ำง 

50 โครงกำรวำงท่อสง่น้ ำเข้ำสระ
สี่เหลี่ยม หมู่ที่ 3 บ้ำนโนน
สะอำด จำกจุดนำนำยพิสัน 
อัครรินทร์  สระสี่เหลี่ยม 

เพ่ือระบำยน้ ำภำยใน
หมู่บ้ำน 

วำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์ Ø 0.40 เมตร 
ยำว  1,000 เมตร 

   

 350,000 ควำมยำว 1,000 
เมตร 

ไม่มีน้ ำท่วมขัง กองช่ำง 

51 โครงกำรวำงท่อสง่น้ ำ หมู่ที่ 3 
บ้ำนโนนสะอำด จำกนำนำย
หนูนำ-หนองผักบุ้ง 

เพ่ือระบำยน้ ำ วำงท่อ คสล. ขนำด Ø 0.40 
เมตร ควำมยำว 500 เมตร 

   

 200,000 ควำมยำว 500 
เมตร 

ไม่มีน้ ำท่วมขัง กองช่ำง 

52 โครงกำรวำงท่อสง่น้ ำ หมู่ที่ 4 
บ้ำนรวง  จำกนำนำงส ำรวย  
สุขแดง-หนองระเรงิ 

ระบำยน้ ำเข้ำหนอง
ระเริง เพ่ือกักเก็บน้ ำ 

วำงท่อ คสล. ขนำด Ø 0.40 
เมตร ควำมยำว 500 เมตร 

   

 200,000 ควำมยำว 500 
เมตร 

แก้ปัญหำภัยแล้ง กองช่ำง 

53 โครงกำรวำงท่อสง่น้ ำจำกล ำ
ห้วยส้มป่อย-สระหนองเพ็ก 
หมู่ที่ 5 บ้ำนโนนโจด 

ระบำยน้ ำเข้ำสระ
หนองเพ็ก เพ่ือกักเก็บ
น้ ำ 

วำงท่อ PVCØ 8 น้ิว 
ระยะทำง  1,800 เมตร 

   600,000  ระยะทำง 1,800 
เมตร 

แก้ปัญหำภัยแล้ง กองช่ำง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
54 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ 

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้ำนลำด สำยจำกบ้ำนนำยสิน
ธนู  อำจอ ำนวย-บ้ำนนำยวิชัย  
ชำวสวน 

เพ่ือระบำยน้ ำภำยใน
หมู่บ้ำน 

วำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์ Ø 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ ำทุกระยะ 10 
เมตร และเทคอนกรีตทับ
ขนำดกว้ำง 1 เมตร หนำ 
0.15 เมตร ควำมยำวรวม 
77 เมตร    

220,000  ควำมยำว 77 
เมตร 

ไม่มีน้ ำท่วมขัง กองช่ำง 

55 โครงกำรว่ำงท่อสง่น้ ำเข้ำหนอง
ผือ 

ระบำยน้ ำเข้ำหนอง
ผือ เพ่ือกักเก็บน้ ำ 

วำงท่อ PVC Ø 8 น้ิว 
ระยะทำง 150 เมตร 

   150,000  ระยะทำง 150 
เมตร 

แก้ปัญหำภัยแล้ง กองช่ำง 

56 โครงกำรวำงท่อสง่น้ ำเข้ำหนอง
ผือ จำกล ำห้วยนำ-หนองผือ 
หมู่ที่ 6 บ้ำนลำด 

ระบำยน้ ำเข้ำหนอง
ผือ เพ่ือกักเก็บน้ ำ 

วำงท่อ คสล. ขนำดØ 0.40 
เมตร ควำมยำว 300 เมตร 

   

 120,000 ควำมยำว 300 
เมตร 

แก้ปัญหำภัยแล้ง กองช่ำง 

57 โครงกำรก่อสร้ำงระบบระบำย
น้ ำแบบไร้ท่อ หมู่ที่ 7 บ้ำน
หนองโกน้อย สำยจำกสี่แยก
หอพระพุทธ-โรงสีชุมชน 

เพ่ือระบำยน้ ำภำยใน
หมู่บ้ำน 

ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำไร้ท่อ
ขนำดกว้ำง 0.50 เมตร ยำว 
150 เมตร ลึก 0.80 เมตร 

   

 200,000 ควำมยำว 150 
เมตร 

ไม่มีน้ ำท่วมขัง กองช่ำง 

58 โครงกำรวำงท่อ คสล. หมู่ที่ 7 
บ้ำนหนองโกน้อย  จุดนำ 
นำยอรุณ  ประมะคัง 

เพ่ือระบำยน้ ำ วำงท่อ คสล. ขนำด Ø 1 
เมตร ระยะทำง  30 เมตร 
รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่ 
อบต.ท่ำวัด ก ำหนด    

 80,000 ระยะทำง 100 
เมตร 

ไม่มีน้ ำท่วมขัง กองช่ำง 

59 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ 
คสล. หมู่ที่ 9 บ้ำนรุ่งตะวัน 
สำยบ้ำนนำยจันทร์  ประวะเค 

เพ่ือระบำยน้ ำ วำงท่อ คสล. ขนำด Ø 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 
10 เมตร พร้อมเทคอนกรีต
ทับ 0.15 เมตร ควำมยำว
รวม 60 เมตร    

 90,000 ควำมยำว 60 
เมตร 

ไม่มีน้ ำท่วมขัง กองช่ำง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
60 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือ

กำรเกษตร หมู่ที่ 1 บ้ำนโคก
ล่ำม สำยจำกนำนำยไสว  ไชย
ไข-นำนำยเส็ง  ไชยไย 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้ำ
เพ่ือกำรเกษตร 

ระยะทำง 1,000 เมตร 

   

 300,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริกำรไฟฟ้ำ 

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
เพ่ือกำรเกษตร 

กองช่ำง 

61 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือ
กำรเกษตร หมู่ที่ 1 บ้ำนโคก
ล่ำม จำกท ำเลโสกดินแดง-นำ
นำงเฉวียง  ประโพธ์ิศรี 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้ำ
เพ่ือกำรเกษตร 

ระยะทำง 800 เมตร 

   

 240,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริกำรไฟฟ้ำ 

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
เพ่ือกำรเกษตร 

กองช่ำง 

62 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ 
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 บ้ำน
โคกล่ำม 

เพ่ือรอรับกำร
ขยำยตัวของหมู่บ้ำน
ให้มีระบบไฟฟ้ำใช้ 

จ ำนวน 6 จุด 

   

 50,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริกำรไฟฟ้ำ 

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่ำง 

63 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ 
หมู่ที่ 4 บ้ำนรวง จำกบ้ำนนำย
สมโภช  สุขแดง-ฝำยมิยำซำวำ 

เพ่ือรอรับกำร
ขยำยตัวของหมู่บ้ำน
ให้มีระบบไฟฟ้ำใช้ 

ระยะทำง 1,000 เมตร 

   

 375,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริกำรไฟฟ้ำ 

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่ำง 

64 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือ
กำรเกษตร หมู่ที่ 5 บ้ำนโนน
โจด  จำกหมู่บ้ำน-นำนำยมณี  
ดกบุรำน 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้ำ
เพ่ือกำรเกษตร 

ระยะทำง 800 เมตร 

   

 300,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริกำรไฟฟ้ำ 

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
เพ่ือกำรเกษตร 

กองช่ำง 

65 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือ
กำรเกษตร หมู่ที่ 7 บ้ำนหนอง
โกน้อย จำกบ้ำนนำยระมุด  
พิมพ์ทอง-นำนำยสมัย  โสธร 

เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้ำ
เพ่ือกำรเกษตร 

ระยะทำง 1,000 เมตร 

   

 375,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริกำรไฟฟ้ำ 

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
เพ่ือกำรเกษตร 

กองช่ำง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
66 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ 

หมู่ที่ 8 บ้ำนโนนไท จำกบ้ำน
นำยชูเกียรติ-หนองฉิม 

เพ่ือรอรับกำร
ขยำยตัวของหมู่บ้ำน
ให้มีระบบไฟฟ้ำใช้ 

ระยะทำง 1,000 เมตร 

   

 375,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริกำรไฟฟ้ำ 

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่ำง 

67 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ 
หมู่ที่ 8 บ้ำนโนนไท สำยด้ำน
ทิศเหนือหมู่บ้ำน 

เพ่ือรอรับกำร
ขยำยตัวของหมู่บ้ำน
ให้มีระบบไฟฟ้ำใช้ 

ระยะทำง 300 เมตร 

   

 30,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริกำรไฟฟ้ำ 

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่ำง 

68 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแสง
สว่ำง หมู่ที่ 8 บ้ำนโนนไท สำย
ด้ำนทิศเหนือหมู่บ้ำน 

เพ่ือให้ประชำชนมี
ควำมปลอดภัยเวลำ
กลำงคืน 

จ ำนวน 6 จุด 

   

 48,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริกำรไฟฟ้ำ 

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย 

กองช่ำง 

69 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ 
หมู่ที่ 8 บ้ำนโนนไท จำก
โรงเรียนบ้ำนรวง-บ้ำนนำยวีระ  
เตียนขุนทด 

เพ่ือรอรับกำร
ขยำยตัวของหมู่บ้ำน
ให้มีระบบไฟฟ้ำใช้ 

ระยะทำง 500 เมตร 

   

 50,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริกำรไฟฟ้ำ 

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่ำง 

70 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือ
กำรเกษตร หมู่ที่ 9 บ้ำนรุ่ง
ตะวัน จำกโรงสีชุมชน-นำนำย
บุญจันทร์  ประโพธ์ศร ี

เพ่ือให้มีระบบไฟฟ้ำ
เพ่ือกำรเกษตร 

ระยะทำง 1,000 เมตร 

   

 375,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริกำรไฟฟ้ำ 

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
เพ่ือกำรเกษตร 

กองช่ำง 

71 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ 
หมู่ที่ 10 บ้ำนโคกล่ำม 2 สำย
จำกท ำเลโสกดินแดง-นำนำย
ทองใบ  บุตรมำตย์ 

เพ่ือรอรับกำร
ขยำยตัวของหมู่บ้ำน
ให้มีระบบไฟฟ้ำใช้ 

ระยะทำง 600 เมตร 

   

 225,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริกำรไฟฟ้ำ 

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่ำง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
72 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ 

หมู่ที่ 10 บ้ำนโคกล่ำม2 จำก
ท ำเลโสกดินแดง-นำนำยประ
วิทย์  มูลแก่น 

เพ่ือรอรับกำร
ขยำยตัวของหมู่บ้ำน
ให้มีระบบไฟฟ้ำใช้ 

ระยะทำง 500 เมตร 

   

 200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริกำรไฟฟ้ำ 

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่ำง 

73 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ 
หมู่ที่ 10 บ้ำนโคกล่ำม2 สำย
ยจำกโรงสีชุมชน-นำนำยชู  
หันแจด 

เพ่ือรอรับกำร
ขยำยตัวของหมู่บ้ำน
ให้มีระบบไฟฟ้ำใช้ 

ระยะทำง 1,000 เมตร 

   

 375,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริกำรไฟฟ้ำ 

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่ำง 

74 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ 
หมู่ที่ 10 บ้ำนโคกล่ำม2 สำย
หลักจุ้ม 

เพ่ือรอรับกำร
ขยำยตัวของหมู่บ้ำน
ให้มีระบบไฟฟ้ำใช้ 

ระยะทำง 1,000 เมตร 

   

 375,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริกำรไฟฟ้ำ 

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่ำง 

75 โครงกำรซ่อมแซมระบบ
ประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 บ้ำน
โนนไท 

เพ่ือให้ประชำชนมี
ระบบน้ ำประปำที่ได้
มำตรฐำนและกำร
จัดกำรที่ดี 

ซ่อมแซมระบบประปำ
หมู่บ้ำนแบบผิวดินขนำด 
กลำง 

   

 300,000    
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 
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        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
76 โครงกำรปรับปรงุต่อเติม

อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
๑.ติดต้ังฝำผนังกระจก
โครงอลูมิเนียม 
๒.เพ่ือให้มีสถำนที่จัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ที่เหมำะสมและ
เพียงพอ 

ติดต้ังฝำผนังกระจกโครง
อลูมิเนียมรำยละเอียดตำม
แบบแปลน อบต.ก ำหนด 

   ๑๒๐,๐๐๐  เพ่ือให้เด็กเล็กมี
บรรยำกำศที่ดีใน
กำรเรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต.ท่ำวัด มีสถำนที่
จัดประสบกำรณ์
เรียนรู้ที่เหมำะสมและ
เพียงพอ 

กองกำรศึกษำฯ 

77 โครงกำรปรับปรงุภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

เพ่ือบริเวณศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กเป็นสถำนที่
เหมำะสมกับกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

   ๕๐,๐๐๐  เพ่ือให้เด็กเล็กมี
บรรยำกำศที่ดีใน
กำรเรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต.ท่ำวัด มีสถำนที่
จัดประสบกำรณ์
เรียนรู้ที่เหมำะสมและ
เพียงพอ 

กองกำรศึกษำฯ 

78 โครงกำรก่อสร้ำงรั้วศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กเล็กมีควำม
ปลอดภัยขณะจัด
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ 

ก่อสร้ำงรั้ว คสล. ล้อมรอบ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ด้ำนทิศ
ตะวันออกรำยละเอียดตำม
แบบแปลน อบต.ก ำหนด 

   ๑๐๐,๐๐๐  เพ่ือให้เด็กเล็กมี
บรรยำกำศที่ดีใน
กำรเรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต.ท่ำวัด มีสถำนที่
จัดประสบกำรณ์
เรียนรู้ที่เหมำะสมและ
เพียงพอ 

กองกำรศึกษำฯ 

 
 
 
 
 
 
 

๑9 
 



 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
1 โครงกำรขุดลอกล ำห้วยหลุ่งจำน หมู่

ที่ 4 บ้ำนรวง จุดนำนำยน้อย  อัค
จันทร์-ฝำยมิยำซำวำ 

เพ่ือขุดลอกหนองน้ ำ
ที่ต้ืนและเก็บน้ ำไว้
ใช้ในกำรเกษตร 

กว้ำง 15 เมตร ยำว 
500 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร 

    300,000 ปริมำตรน้ ำท่ีกักเก็บ
น้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำใช้ใน
กำรเกษตร 

กองช่ำง 

2 โครงกำรขุดลอกล ำห้วยก้อม หมู่ที่ 5 
บ้ำนโนนโจด 

เพ่ือขุดลอกหนองน้ ำ
ที่ต้ืนและเก็บน้ ำไว้
ใช้ในกำรเกษตร 

กว้ำง 15 เมตร ยำว 
300 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร 

    200,000 ปริมำตรน้ ำท่ีกักเก็บ
น้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำใช้ใน
กำรเกษตร 

กองช่ำง 

3 โครงกำรขุดลอกล ำห้วยหนองหัววัว 
หมู่ที่ 5 บ้ำนโนนโจด 

เพ่ือขุดลอกหนองน้ ำ
ที่ต้ืนและเก็บน้ ำไว้
ใช้ในกำรเกษตร 

กว้ำง 15 เมตร ยำว 
1,000 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1 เมตร 

    400,000 ปริมำตรน้ ำท่ีกักเก็บ
น้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำใช้ใน
กำรเกษตร 

กองช่ำง 

4 โครงกำรขุดลอกล ำห้วยน้อย หมู่ที่ 5 
บ้ำนโนนโจด 

เพ่ือขุดลอกหนองน้ ำ
ที่ต้ืนและเก็บน้ ำไว้
ใช้ในกำรเกษตร 

กว้ำง 12 เมตร ยำว 
200 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1 เมตร 

    75,000 ปริมำตรน้ ำท่ีกักเก็บ
น้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำใช้ใน
กำรเกษตร 

กองช่ำง 

5 โครงกำรขุดลอกล ำห้วยกุดลำด หมู่ที่ 
6 บ้ำนลำด 

เพ่ือขุดลอกหนองน้ ำ
ที่ต้ืนและเก็บน้ ำไว้
ใช้ในกำรเกษตร 

กว้ำง 15 เมตร ยำว 
1,000 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1 เมตร 

    400,000 ปริมำตรน้ ำท่ีกักเก็บ
น้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำใช้ใน
กำรเกษตร 

กองช่ำง 

6 โครงกำรขุดลอกหนองฉิม หมู่ที่ 8 
บ้ำนโนนไท 

เพ่ือขุดลอกหนองน้ ำ
ที่ต้ืนและเก็บน้ ำไว้
ใช้ในกำรเกษตร 

กว้ำง 30 เมตร ยำว 
80 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร 

   350,000  ปริมำตรน้ ำท่ีกักเก็บ
น้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำใช้ใน
กำรเกษตร 

กองช่ำง 

 
20 

 



 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
7 โครงกำรขุดลอกหนองระเรงิ หมู่ที่ 8 

บ้ำนโนนไท 
เพ่ือขุดลอกหนองน้ ำ
ที่ต้ืนและเก็บน้ ำไว้
ใช้ในกำรเกษตร 

กว้ำง 70 เมตร ยำว 
120 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร 

   500,000  ปริมำตรน้ ำท่ีกักเก็บ
น้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำใช้ใน
กำรเกษตร 

กองช่ำง 

8 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้นแบบลำด
เอียง ล ำห้วยหลุ่งจำน หมู่ที่ 1 บ้ำน
โคกล่ำม จุดนำนำงเสวียน-นำนำง
เลี้ยง 

เพ่ือใช้กับเก็บน้ ำไว้
ใช้ในกำรเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

ขนำดสันฝำยกว้ำง 4 
เมตร ยำว 18 เมตร 
สูง 1.50 เมตร 

    250,000 ปริมำตรน้ ำท่ีกักเก็บ
น้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำใช้ใน
กำรเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง 

กองช่ำง 

9 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้นแบบลำด
เอียง หมู่ที่ 5 บ้ำนโนนโจด 

เพ่ือใช้กับเก็บน้ ำไว้
ใช้ในกำรเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

ขนำดสันฝำยกว้ำง 4 
เมตร ยำว 18 เมตร 
สูง 1.50 เมตร 

    250,000 ปริมำตรน้ ำท่ีกักเก็บ
น้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำใช้ใน
กำรเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง 

กองช่ำง 

10 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้นแบบลำด
เอียง หมู่ที่ 6 บ้ำนลำด จุดนำ
นำงสำวสุมำลี  ภูมี 

เพ่ือใช้กับเก็บน้ ำไว้
ใช้ในกำรเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

ขนำดสันฝำยกว้ำง 4 
เมตร ยำว 18 เมตร 
สูง 1.50 เมตร 

    250,000 ปริมำตรน้ ำท่ีกักเก็บ
น้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำใช้ใน
กำรเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง 

กองช่ำง 

11 โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ำมล ำห้วยนำ หมู่ที่ 6 
บ้ำนลำด จุดนำนำงสงวน  นำบ ำรุง 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ขนำดกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 18 เมตร 

    400,000 ยำว 18 เมตร ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 

๒1 
 



 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3  ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
1 อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนอง

แวงท่ำวัด (โครงกำรจัดสร้ำง
อุปกรณ์สนำมเด็กเล่น) 
 

 

๑.เพ่ือสร้ำงชุดสนำม
เด็กเล็ก 
๒.เพ่ือเสริมสร้ำง
พัฒนำกำรทำงร่ำงกำย
อำรมณ์สังคมและ
สติปัญญำของเด็ก 

เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้ำน
หนองแวงท่ำวัด 

   ๓๐,๐๐๐ - เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้ำน
หนองแวงท่ำวัด
ได้รับพัฒนำกำร
ทำงร่ำงกำย 

เด็กเยำวชนใน
โรงเรียนและชุมชนมี
พัฒนำกำรทำง
ร่ำงกำยอำรมณ์สังคม
และสติปัญญำตำม
วัย 

กองกำรศึกษำฯ 

2 อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนอง
แวงท่ำวัด (โครงกำรพัฒนำ
ผู้เรียนเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ
เนตรนำรี) 

๑.เพ่ือจัดกิจกรรมเข้ำ
ค่ำยพักแรมลูกเสือ/
เนตรนำรี 
๒.เพ่ือพัฒนำทักษะ
ชีวิตให้เด็กมีระเบียบ
วินัยมีควำมชื่อสัตย์  มี
ทักษะและกระบวนกำร
แบบกลุ่มและใช้ในกำร
ด ำรงชีวิตประจ ำวันได้ 
๓.ส่งเสริมให้เป็นคนดี
ของสังคม 

นักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนอง
แวงท่ำวัด 

   ๑๕,๐๐๐ - เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้ำน
หนองแวงท่ำวัดมี
ระเบียบวินัย 

๑.เด็กนักเรียนได้เข้ำ
ร่วมกิจกรรมเข้ำค่ำย
พักแรมลูกเสือ/เนตร
นำรี 
๒.ผู้เรียนมีพัฒนำ
ทักษะชีวิตมีระเบียบ
วินัยมีควำมชื่อสัตย์  
มีทักษะกระบวนกำร
แบบกลุ่มและใช้ใน
กำรด ำรงชีวิต
ประจ ำวันได้ 

กองกำรศึกษำฯ 

 
๒2 

 



 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
๓ อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนอง

แวงท่ำวัด (โครงกำรฝึกทักษะ
อำชีพเลี้ยงไก่ไข่) 

เพ่ือฝึกทักษะเลี้ยงไก่ไข่
ให้เกิดข้ึนกับเด็ก และ
เยำวชน 
 

นักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนอง
แวงท่ำวัด 

   ๑๕,๐๐๐ - เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนหนอง
แวงท่ำวัด มีทักษะ
ด้ำนอำชีพ 

เด็ก เยำวชนใน
โครงกำรมีทักษะ
อำชีพเลี้ยงไก่ไข่  

กองกำรศึกษำฯ 

๔ อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนรวงโนน
ไทโนนโจด (โครงกำรเลี้ยงปลำ
ดุกในบ่อซีเมนต์) 

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
วิธีกำรเลี้ยงปลำดุก 
 

นักเรียนโรงเรียนบ้ำนรวง
โนนไทโนนโจด 

   ๒๗,๐๐๐ - เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนรวง
โนนไทโนนโจด 

เด็กได้เรียนรู้วิธีกำร
เลี้ยงปลำดุก 

กองกำรศึกษำฯ 

๕ อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนรวงโนน
ไทโนนโจด (โครงกำรเลี้ยงปลำ
นิลในบ่อดิน) 

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
วิธีเลี้ยงปลำนิล 
 

นักเรียนโรงเรียนบ้ำนรวง
โนนไทโนนโจด 

   ๒๘,๐๐๐ - เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนรวง
โนนไทโนนโจด มี
ทักษะด้ำนอำชีพ 

เด็กได้เรียนรู้วิธีกำร
เลี้ยงปลำนิล 

กองกำรศึกษำฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒3 
 



 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3  ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
1 โครงกำรสนับสนุนกำร

ให้บริกำรผูสู้งอำยุที่มีภำวะ
พ่ึงพิงในพ้ืนที่ (Long Term 
Care) 
 

เพ่ือจัดบริกำร
สำธำรณสุขแก่ผู้สูงอำยุ 

ผู้สูงอำยุในต ำบลท่ำวัด    100,000 100,000 ผู้สูงอำยุได้รับ
บริกำร 

ผู้สูงอำยุได้รับบริกำร ส ำนักปลัด 

2 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคระบำด 
 

เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคระบำด 

หมู่ที่ 1-10 ต ำบลท่ำวัด    100,000 100,000 ป้องกันและ
ควบคุมโรคระบำด 

ป้องกันและควบคุม
โรคระบำด 

ส ำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

๒4 
 



 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะและเมืองแห่งการประชุมสัมมนา 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมภิบาล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านการเมืองการบริหาร 
แผนงานเคหะชุมชน 
ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
1 โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์กู้ชีพ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำ
วัด พร้อมโรงจอดรถ 

เพ่ือรอรับกำรบริกำร
ของประชำชน 

ก่อสร้ำงศูนย์กู้ชีพองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ขนำด 
121 ตร.ม. รำยละเอียด
ตำมแบบแปลนที่ อบต.ท่ำ
วัดก ำหนด 

- - - 330,000 - ร้อยละควำมพึง
พอใจของผู้มำ
ติดต่อรำชกำร 

ประชำชนที่มำติดต่อ
รำชกำรได้รับบริกำร
อย่ำงรวดเร็ว 

กองช่ำง 

2 โครงกำรปรับปรงุห้องท ำงำน
คณะผู้บริหำรและห้องกิจกำร
สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำวัด 

เพ่ือปรับปรุงห้อง
ท ำงำนคณะผู้บริหำร
และห้องกิจกำรสภำฯ 

ปรับปรุงห้องท ำงำนคณะ
ผู้บริหำรและสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำวัด 
ขนำด กว้ำง 9 เมตร ยำว 
14 เมตร รำยละเอียดตำม
แบบแปลนที่ อบต.ท่ำวัด 
ก ำหนด 

- - - 270,000 - ร้อยละควำมพึง
พอใจของผู้มำ
ติดต่อรำชกำร 

ประชำชนที่มำติดต่อ
รำชกำรได้รับบริกำร
อย่ำงรวดเร็ว 

กองช่ำง 

3 โครงกำรปรับปรงุอำคำร
เอนกประสงค์ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำวัด 

เพ่ือปรับปรุงอำคำร
เอนกประสงค์ อบต.ท่ำ
วัด 

ปรับปรุงอำคำร
อเนกประสงค์องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำวัด 
ขนำดกว้ำง 10 เมตร ยำว 
26 เมตร รำยละเอียดตำม
แบบแปลนที่ อบต.ท่ำวัด
ก ำหนด 

- - - 1,050,000 - ร้อยละควำมพึง
พอใจของผู้มำ
ติดต่อรำชกำร 

ประชำชนที่มำติดต่อ
รำชกำรได้รับบริกำร 

กองช่ำง 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำน 

      (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

        (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)       
4 โครงกำรปรับปรงุอำคำรเก็บ

ครุภัณฑ์และวัสดุองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำวัด 

เพ่ือปรับปรุงอำคำรเก็บ
ครุภัณฑ์และวัสดุ
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำวัด 

ปรับปรุงอำคำรเก็บครุภัณฑ์
และวัสดุองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำวัด ขนำดกว้ำง 7 
เมตร ยำว 16 เมตร 
รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่ 
อบต.ท่ำวัดก ำหนด 

- - - 350,000 - ร้อยละควำมพึง
พอใจของผู้มำ
ติดต่อรำชกำร 

ประชำชนที่มำ
ติดต่อรำชกำรได้รับ
บริกำรอย่ำงรวดเร็ว 

กองช่ำง 

5 โครงกำรปรับปรงุต่อเติม
อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

เพ่ือให้มีสถำนที่จัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ที่เหมำะสมและเพียงพอ 

ติดต้ังผนังกระจกโครง
อลูมิเนียมรำยละเอียดดังน้ี 
จุดที่ 1 ติดต้ังผนังกระจก
โครงอลูมิเนียม ยำว 10 
เมตร สูง 3 เมตร พร้อมประตู
บำนกระจกกรอบอลูมิเนียม 
จุดที่ 2 ติดต้ังผนังกระจก
โครงอลูมิเนียม ยำว 10 
เมตร สูง 3 เมตร พร้อมประตู
บำนกระจกกรอบอลูมิเนียม 
จุดที่ 3 ติดต้ังผนังกระจก
กรอบอลูมิเนียมขนำด   
1.25 x 2.00 เมตร หรือ
รวมพ้ืนที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ 
65 ตร.ม. 

- - - 120,000 - เพ่ือให้เด็กเล็กมี
บรรยำกำศที่ดี
ในกำรเรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต.ท่ำวัด มี
สถำนที่จัด
ประสบกำรณ์เรียนรู้
ที่เหมำะสมและ
เพียงพอ 

กองช่ำง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ ๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัดอ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกทำง
แยกหนองม่วง-บ้ำนลำด หมู่
ที่ ๖ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง ๔ เมตร   ยำว 
๑,๐๐0 เมตร หนำ ๐.๑๕ 
เมตร 

- - ๒,๖๐๐,๐๐๐ - - ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกทำง
แยกหนองม่วง-บ้ำนลำด หมู่
ที่ ๖ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง ๔ เมตร   ยำว 
๑,๐๐0 เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร 

- - - - ๒,๒๐๐,๐๐๐ ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

๒7 

แบบ  ผ.02 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

๒ โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.จำกสำมแยกด้ำนทิศ
ตะวันออก-นำนำยหนูนำ  
ประเสริฐวงษำ หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ปริมำณงำน กว้ำง ๕ เมตร   
ยำว ๘๓๐ เมตร หนำ 
๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่
ทำง 

- ๓๕๐,๐๐๐ 
(ยำว ๑๔๐ เมตร) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(ยำว ๑๐๐ เมตร) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(ยำว ๑๐๐ เมตร) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(ยำว ๑๐๐ เมตร) 

ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

๒ โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล.จำกสำมแยกด้ำนทิศ
ตะวันออก-นำนำยหนูนำ  
ประเสริฐวงษำ หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

ปริมำณงำน กว้ำง ๕ 
เมตร   ยำว ๘๓๐ เมตร 
หนำ ๐.๑๕ เมตร พร้อม
ไหล่ทำง 

- - - -) ๕๕๐,๐๐๐ ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 
 
 

 
 
 

๒๘ 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
แยกรำชพัสดุ-นำนำยแล  
อำจธำนี หมู่ที่ ๘ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง ๔ เมตร ยำว ๖๐0 
เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
(ยำว ๑๕๐ เมตร) 

240,000 
(ยำว ๑๒๐ เมตร) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(ยำว ๑๕๐ เมตร) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(ยาว ๑๕๐ เมตร) 

๖๐,๐๐๐ 
(ยำว ๖๐ เมตร) 

ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
แยกรำชพัสดุ-นำนำยแล  
อำจธำนี หมู่ที่ ๘ 

เพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถสัญจรได้
สะดวก 

กว้ำง ๔ เมตร ยำว 
๑๐๐  เมตร หนำ 0.15 
เมตร 

- - - - ๒๒๐,๐๐๐ ควำมยำวของ
ถนน 

ประชำชนมีควำม
สะดวกในกำร
คมนำคม 

กองช่ำง 
 

 
 
 

 
๒๙ 

 
 



 
 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

4 โครงกำรขยำยไฟฟ้ำแสง
สว่ำงภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 
๑ 

เพ่ือให้ประชำชนมี
ควำมปลอดภัย
เวลำกลำงคืน 

จ ำนวน ๑๕ จุด - ๑๕๐,๐๐๐ - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริกำรไฟฟ้ำ 

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

4 โครงกำรขยำยไฟฟ้ำแสง
สว่ำงภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 
๑ 

เพ่ือให้ประชำชนมี
ควำมปลอดภัยเวลำ
กลำงคืน 

จ ำนวน ๔ จุด - - - - ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริกำรไฟฟ้ำ 

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย 

กองช่ำง 
 

 
 
 
 
 
 

30 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

5 โครงกำรขยำยไฟฟ้ำแสง
สว่ำงภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 
๑๐ 

เพ่ือให้ประชำชนมี
ควำมปลอดภัย
เวลำกลำงคืน 

จ ำนวน ๘ จุด ๕๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริกำรไฟฟ้ำ 

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานเคหะชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

5 โครงกำรขยำยไฟฟ้ำแสง
สว่ำงภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 
๑๐ 

เพ่ือให้ประชำชนมี
ควำมปลอดภัยเวลำ
กลำงคืน 

หมู่ที่ ๑๐ - - - - ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
บริกำรไฟฟ้ำ 

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย 

กองช่ำง 
 

 
 
 
 
 
 

๓1 
 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรขุดลอกท ำเล 
หนองบอน หมู่ที่ ๗  

เพ่ือขุดลอกหนอง
น้ ำท่ีต้ืนและเก็บ
น้ ำไว้ใช้ใน
กำรเกษตร 
 

กว้ำง ๒๐๐ เมตร ยำว ๒๕๐ 
เมตร ลึก ๑ เมตร 

- - ๓,๑๒๐,๐๐๐ - - ปริมำตรน้ ำท่ี
กักเก็บน้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำใช้
ในกำรเกษตร 

กองช่ำง 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรขุดลอกท ำเล 
หนองบอน หมู่ที่ ๗  

เพ่ือขุดลอกหนอง
น้ ำท่ีต้ืนและเก็บ
น้ ำไว้ใช้ใน
กำรเกษตร 
 

กว้ำง ๒๐๐ เมตร ยำว ๒๕๐ 
เมตร ลึก ๑ เมตร 

- - - - ๓,๑๒๐,๐๐๐ ปริมำตรน้ ำท่ี
กักเก็บน้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำใช้
ในกำรเกษตร 

กองช่ำง 
 

 
 
 

๓2 
 



 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖  ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรช่วยเหลือ
สงเครำะหผ์ู้ประสบสำธำรณ
ภัยต่ำงๆ 

เพ่ือให้ประชำชน
ต ำบลท่ำวัดลด
บรรเทำควำม
หนำว 

ประชำชนต ำบลท่ำวัด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ ำนวน
ผู้ประสบภัย
ต่ำงๆ 

ประชำชนต ำบล
ท่ำวัดลดและ
บรรเทำควำม
หนำว 

ส ำนักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรช่วยเหลือ
ประชำชน 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชำชนที่
ประสบภัยต่ำงๆ 

ผู้ประสบภัยฯ    ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ ำนวน
ผู้ประสบภัย
ต่ำงๆ 

ผู้ประสบภัยได้รับ
กำรช่วยเหลือ 

ส ำนักปลัด 

 
 

๓3 
 



ยุทธศาสตร์ ที่ ๒  ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรฝึกอำชีพให้กับ
ประชำชนในต ำบลท่ำวัด 

เพ่ือให้ประชำชน
มีอำชีพเสริมและ
มีรำยได้เพ่ิมข้ึน 

ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบล
ท่ำวัด 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ ำนวนผู้เข้ำ
อบรม 

ประชำชนใน
ต ำบลท่ำวัดทุกหมู่
สำมำรถฝึกอำชีพ
และน ำไป
ประกอบอำชีพได้ 

ส ำนักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรอบรมและส่งเสริม
อำชีพประชำชนในต ำบลท่ำ
วัด 

เพ่ือให้ประชำชนมี
อำชีพเสริมและมี
รำยได้เพ่ิมข้ึน 

ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบล
ท่ำวัด 

   ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จ ำนวนผู้เข้ำ
อบรม 

ประชำชนใน
ต ำบลท่ำวัดทุกหมู่
สำมำรถฝึกอำชีพ
และน ำไป
ประกอบอำชีพได้ 

ส ำนักปลัด 

 
๓4 

 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3  ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรสนำมเด็กเล็ก
สร้ำงปัญญำ 

สร้ำงสนำมเด็กเล็กสร้ำง
ปัญญำ ตำมแบบที่ สถ.
ก ำหนดเพ่ือให้เด็กเล็กได้
เรียนรู้ผ่ำนกำรเล่นเด็ก
เล็กมีพัฒนำกำรสมวัย 

สร้ำงสนำมเด็กเล็ก
สร้ำงปัญญำจ ำนวน ๔ 
ฐำน ได้แก่สระอินจัน 
สระทำรก ค่ำยกล 
spider man เรือลัด
สิง 

- - ๕๐,๐๐๐ - - จ ำนวนเด็กเล็ก
ที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

เด็กเล็กได้เรียนรู้
ผ่ำนกำรเล่นโดย
ใช้สนำมเด็กเล่น
สร้ำงปัญญำ 

กองกำรศึกษำฯ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 โครงกำรก่อสร้ำงสนำม
เด็กเล็กสร้ำงปัญญำ 

สร้ำงสนำมเด็กเล็กสร้ำง
ปัญญำ ตำมแบบที่ สถ.
ก ำหนดเพ่ือให้เด็กเล็กได้
เรียนรู้ผ่ำนกำรเล่นเด็ก
เล็กมีพัฒนำกำรสมวัย 

สร้ำงสนำมเด็กเล็ก
สร้ำงปัญญำจ ำนวน ๑ 
ฐำน ได้แก่ ค่ำยกล 
spider man 

- - ๕๐,๐๐๐ - - จ ำนวนเด็กเล็ก
ที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

เด็กเล็กได้เรียนรู้
ผ่ำนกำรเล่นโดย
ใช้สนำมเด็กเล่น
สร้ำงปัญญำ 

กองกำรศึกษำฯ 

 

๓5 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

2 โครงกำรฝึกกำรเรียนรู้
ด้ำนภำษำและควำมรู้
พ้ืนฐำนเก่ียวกับประเทศ
ในกลุ่มประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน 

เพ่ือให้เด็กเล็กมีควำม
พร้อมทำงด้ำนภำษำ 
เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกจิ
อำเซียน 

จัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ด้ำน
ภำษำอังกฤษและ
ภำษำอำเซียนอย่ำง
น้อยสัปดำห์ละ ๒ ครั้ง 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

จ ำนวนครั้งใน
กำรจัด
ประสบกำรณ ์

เด็กเล็กมีควำมรู้
ภำษำอังกฤษและ
ภำษำอำเซียน 

กองกำรศึกษำฯ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

2 โครงกำรฝึกกำรเรียนรู้
ด้ำนภำษำและภำษำ
อำเซียนและควำมรู้
พ้ืนฐำนเก่ียวกับประเทศ
ในกลุ่มประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน 

เพ่ือให้เด็กเล็กมีควำม
พร้อมทำงด้ำนภำษำ 
เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกจิ
อำเซียน 

จัดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้ด้ำน
ภำษำอังกฤษและ
ภำษำอำเซียนอย่ำง
น้อยสัปดำห์ละ ๒ ครั้ง 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

จ ำนวนครั้งใน
กำรจัด
ประสบกำรณ ์

เด็กเล็กมีควำมรู้
ภำษำอังกฤษและ
ภำษำอำเซียน 

กองกำรศึกษำฯ 

 
 

๓6 
 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

3 โครงกำรพัฒนำครูโดยสง่
ครูเข้ำร่วมอบรมตำม
แผนงำนต่ำงๆตำมท่ีกรม
ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถ่ินและหน่วยงำนอื่น
จัดอบรม 

เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ด้ำน
กำรศึกษำให้กับครูผู้ดูแล
เด็กและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สำมำรถ
น ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้
ในกำรท ำงำน 

ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหำร
ท้องถ่ินคณะ
กรรมกำรบริหำร
ศูนย์ฯและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

 ๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

ครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีควำมรู้
ด้ำนกำรศึกษำ
สำมำรถน ำควำมรู้
มำประยุกต์ใช้ใน
กำรท ำงำนเพ่ิม
มำกข้ึน 

กองกำรศึกษำฯ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

3 โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบ
วิชำชีพคร ู

เพ่ือพัฒนำผู้ประกอบ
วิชำชีพครูคนละ 
๑๐,๐๐๐ บำท/ปี(ให้
พนักงำนครูต้องเข้ำรับ
กำรพัฒนำ (อบรม)ในแต่
ละปีไม่น้อยกว่ำ ๑๒ 
ชั่วโมง) 

ครู ศูนย์พัฒนำเด็ก
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำวัด 

 ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

ครู ศูนย์พัฒนำ
เด็กองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
ท่ำวัด ได้เข้ำรับ
กำรพัฒนำ ครบ
ชั่วโมงตำมท่ีกรมฯ
ก ำหนด 

กองกำรศึกษำฯ 

๓7 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

4 โครงกำรร่วมกิจกรรมวัน
ส ำคัญทำงศำสนำและ
ประเพณีต่ำงๆ 

เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้
ด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม  เพ่ือส่งเสริม
ให้เด็กเล็กได้รับ
ประสบกำรณโ์ดยตรง
และได้ท ำกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน  เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กได้มีจิต
อำสำ และบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ที่สำธำรณะ 

จัดเด็กเล็กเข้ำร่วม
กิจกรรมวันส ำคัญทำง
ศำสนำและประเพณี
ต่ำงๆ ของชุมชน เช่น 
วันมำฆบูชำ วันวิ
สำขบูชำ  วันพระ 
ประเพณีทอดเทียน
พรรษำ ประเพณีลอย
กระทง จัดกิจกรรม
เด็กเล็กออกเรียนรู้
นอกสถำนที่ แหล่งภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน 
ปรำญช์ชำวบ้ำน  จัด
กิจกรรมเด็กเล็ก
บ ำเพ็ญประโยชน์ที่
สำธำรณะ เช่น 
สวนสำธำรณะ วัด 
ฯลฯ 

 ไม่ใช ้

งบประมำณ 
ไม่ใช้ 

งบประมำณ 
ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

เด็กได้เรียนรู้ด้ำน
คุณธรรมและ
จริยธรรม เด็กได้
เรียนรู้และได้รับ
ประสบกำรณ์ตรง
จำกแหล่งภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน 

เด็กได้เรียนรู้กำร
ท ำกิจกรรม
ร่วมกันและมีจิต
อำสำ 

กองกำรศึกษำฯ 

 

 
 

๓๘ 
 



 
เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

4 โครงกำรสง่เสริมกำร
เรียนรู้นอกสถำนที่
กิจกรรมวันส ำคัญทำง
ศำสนำและประเพณีต่ำงๆ 

เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้
ด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม  เพ่ือส่งเสริม
ให้เด็กเล็กได้รับ
ประสบกำรณโ์ดยตรง
และได้ท ำกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน  เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กได้มีจิต
อำสำ และบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ที่สำธำรณะ 

เด็กเล็กได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียนจัดเด็กเล็ก
เข้ำร่วมกิจกรรมวัน
ส ำคัญทำงศำสนำและ
ประเพณีต่ำงๆ ของ
ชุมชน เช่น วัน
มำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ  

วันพระ ประเพณีทอด
เทียนพรรษำ 
ประเพณีลอยกระทง 

ฯลฯ 

 ไม่ใช ้

งบประมำณ 
ไม่ใช้ 

งบประมำณ 
ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

เด็กเล็กได้เรียนรู้
นอกสถำนที่และ
ได้เรียนรู้ด้ำน
คุณธรรมและ
จริยธรรม  

กองกำรศึกษำฯ 

 
 
 
 
 
 

๓9 
 
 
 



 
แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

5 โครงกำรมุมเรียนรู้
ผู้ปกครอง 

เพ่ือส่งเสริมผู้ปกครองได้
มีควำมรู้และกำรน ำ
ควำมรู้ที่ได้น ำไปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

จัดนิทรรศกำรด้ำน
วิชำกำรและภูมิปัญญำ
ท้องถ่ินและเปลี่ยน
เรียนรู้กัน 

 ไม่ใช ้

งบประมำณ 
ไม่ใช้ 

งบประมำณ 
ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

 จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

ผู้ปกครองได้รับ
ควำมรู้และได้
น ำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

กองกำรศึกษำฯ 

 
เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

5 โครงกำรมุมเรียนรู้เด็กเล็ก
และผู้ปกครอง 

เพ่ือส่งเสริมเด็กเล็กและ
ผู้ปกครองได้มีควำมรู้
และกำรน ำควำมรู้ที่ได้
น ำไปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

จัดนิทรรศกำรด้ำน
วิชำกำรและภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ไม่ใช ้

งบประมำณ 
ไม่ใช้ 

งบประมำณ 
ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

 จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

เด็กเล็กและ
ผู้ปกครองได้รับ
ควำมรู้และได้
น ำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

กองกำรศึกษำฯ 

 
 
 

40 
 



แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

6 โครงกำรเย่ียมบ้ำน
ผู้ปกครอง 

เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์
กับชุมชนผู้ปกครอง 

ผู้ดูแลเด็ก และเด็กเล็ก  

เพ่ือเสริมสร้ำงกำร
บริหำรศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กแบบมีส่วนร่วม 

จัดกิจกรรมเย่ียมบ้ำน
ผู้ปกครองเดือนละ ๑ 
ครั้ง 

 ไม่ใช ้

งบประมำณ 
ไม่ใช้ 

งบประมำณ 
ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำของ
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเป็นกำรจัด
กำรศึกษำแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน 

กองกำรศึกษำฯ 

 
เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

6 โครงกำรเย่ียมบ้ำนเด็กเล็ก เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์
กับชุมชนผู้ปกครอง 

ผู้ดูแลเด็ก และเด็กเล็ก  

เพ่ือเสริมสร้ำงกำร
บริหำรศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กแบบมีส่วนร่วม 

จัดกิจกรรมเย่ียมบ้ำน
เด็กเล็ก ปีกำรศึกษำ
ละ ๑ ครั้ง 

 ไม่ใช ้

งบประมำณ 
ไม่ใช้ 

งบประมำณ 
ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำของ
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเป็นกำรจัด
กำรศึกษำแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน 

กองกำรศึกษำฯ 

 
 

๔1 
 



แผนพัฒนำเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บำท) 
๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

7 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำสี่ป ี

เพ่ือมีกรอบแนวทำงใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

เพ่ือให้กำรอบรมเลี้ยงดู
และกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
เป็นไปอย่ำงมีระบบ 

และบรรลุวัตถุประสงค ์

แผนพัฒนำกำรศึกษำ
สี่ปี 

 ไม่ใช ้

งบประมำณ 
ไม่ใช้ 

งบประมำณ 
ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

แนวทำงในกำร
บริหำรจัด
กำรศึกษำอย่ำง
เป็นระบบ 

มีแนวทำงในกำร
บริหำรจัด
กำรศึกษำอย่ำง
เป็นระบบ 

กองกำรศึกษำฯ 

 
เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย  

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คำดว่ำ

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บำท) 

๒๕๖๒ 
(บำท) 

๒๕๖๓ 
(บำท) 

๒๕๖๔ 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

7 โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำห้ำปี 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ แผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีกำรศึกษำ
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
อบต.ท่ำวัด 

เพ่ือมีกรอบแนวทำงใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

เพ่ือให้กำรอบรมเลี้ยงดู
และกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
เป็นไปอย่ำงมีระบบ 

และบรรลุวัตถุประสงค ์

แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ห้ำปี แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีกำรศึกษำ
ของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก อบต.ท่ำวัด 

 ไม่ใช ้

งบประมำณ 
ไม่ใช้ 

งบประมำณ 
ไม่ใช้ 

งบประมำณ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

ไม่ใช้ 
งบประมำณ 

แนวทำงในกำร
บริหำรจัด
กำรศึกษำอย่ำง
เป็นระบบ 

มีแนวทำงในกำร
บริหำรจัด
กำรศึกษำอย่ำง
เป็นระบบ 

กองกำรศึกษำฯ 

 
๔2 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒561-2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ ๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 

รับผิดชอบ 2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติผลิตจำกไฟ
เบอร์กลำสพ่นสีทองเคลือบแลก
เกอร์เงำอย่ำงดี แข็งแรงทนทำน
เหมำะสมส ำหรับกำรใช้งำน
ภำยนอก ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 
3.40 เมตร สูงไม่น้อยกว่ำ 
5.70 เมตร 

- - - 100,000 - ส ำนักปลัด 

2 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ จัดซื้อระบบกระจำยเสียงไร้สำย 
ประกอบด้วย ชุดรับและขยำย
สัญญำณระบบกระจำยเสียงไร้
สำยพร้อมชุดจ่ำยไฟ จ ำนวน 7 
ชุด เครื่องรับสัญญำณวิทยุระบบ 
UHF/FM เครื่องจ่ำยไฟ ล ำโพง
ฮอร์พร้อมยูนิต จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 28 ชุด แผงเสำอำกำศ 
UHF พร้อมสำยน ำสัญญำณ ฑฌ 
58 ฯลฯ 

- - - 500,000 - ส ำนักปลัด 

3 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ กล้อง CCTV  จ ำนวน  8 จุด - - - 1,200,000 - ส ำนักปลัด 
 

4 แผนงำนกำรรักษำควำม
สงบภำยใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เครื่องดับเพลิงชนิดก๊ำซ์คำร์บอน
ไดออกไซค์ ขนำด 15 ปอนด์ 
จ ำนวน 20 ถัง 

- - - 33,000 - ส ำนักปลัด 

 
๔3 

แบบ  ผ.03 



 
 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
(บำท) 

5 แผนงำนกำรรักษำควำม
สงบภำยใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง หัวฉีดชนิดปรับฝอย - - - 27,000 - ส ำนักปลัด 

6 แผนงำนสำธำรณสุข ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์กำรเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จ ำนวน 1 
เครื่อง   
1.ปริมำณกำรฉีดพ่นน้ ำยำไม่
น้อยกว่ำ 40 มิตร ต่อชั่วโมง 
2.ถังบรรจุน้ ำยำไม่น้อยกว่ำ 6 
ลิตร 
3.ก ำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 
25 แรงม้ำ 

- - - 59,000 -  

 รวม - - -  1,919,000 -  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๔4 


