
 

 
     
 

แผนพัฒนาสามป ี

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
เพิ่มเติมและเปลีย่นแปลง ครั้งที่ ๑ 

 

 

 

 

 
 

องค์การบริหารสว่นต าบลท่าวัด 
อ าเภอแวงนอ้ย   จังหวัดขอนแก่น 

 



ค าน า 
 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น  และสอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และการ
พัฒนาประเทศ  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวัด  ท่ีมีเป้าหมายภายใน  ๕  ปี  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  จึง
ต้องจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี    ให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด   ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าวัด (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๒)  ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๒)  เมื่อวันท่ี  ๒๗  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  ไปแล้วนั้น   แต่การจัดท าแผนพัฒนาสามปีต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมท่ียังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  และบางโครงการท่ีบรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ด้ังนั้นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าวัดจึงต้องจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๒) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ต่อไป 
 
          

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
        มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เหตุผลความจ าเป็น 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น  และสอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และการ
พัฒนาประเทศ  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวัด  ท่ีมีเป้าหมายภายใน  ๕  ปี  เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  จึง
ต้องจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี    ให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าวัด (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๒) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๒)  เมื่อวันท่ี  ๒๗  
มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๙  ไปแล้วนั้น  แต่การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร  
และนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งยังมีบาง
โครงการ/กิจกรรมท่ีไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๒)  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๒) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๔  การแก้ไข  การเพิ่มเติมหรือการ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนา  ข้อ ๒๒  การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ด าเนินการตามระเบียบ
นี้  โดยมีข้ันตอนด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีท่ี
เพิ่มเติม 

หรือเปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง

เพื่อ 
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงและ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีเพิ่มเติม
หรือ 

เปล่ียนแปลงต่อสภาองค์การาบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 

**************************** 
 



๒ 
 

 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

ยุทธศาสตร์ : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ า 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดย
การเทคอนกรีตทับ จุดบ้านนางพิน  
ขวัญน าโชค หมู่ที่ ๒  
 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 

ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว 
๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ 
ตรม.  
 

๕๗,๐๐๐   ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๒ โครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้าน
โนนสะอาด – บ้านโนนไท  หมู่ที่ ๓  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจรได้สะดวก 

ลงดินพร้อมปรับเกรดเป็นบาง
ช่วง ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ ลบ.ม. พ้ืนที่ปรับเกรดไม่
น้อยกว่า ๓,๒๐๐  ตรม. 
 

๔๐,๐๐๐   ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

๓ โครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้าน
โนนสะอาด – ทางเข้าสถานที่ ท่ีทิ้ง
ขยะมูลฝอย        หมู่ที่ ๓ 

เพ่ือให้สามารถสัญจรได้
สะดวก 

ถมดินพร้อมปรับเกรดเป็นบาง
ช่วง ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 
๖๐๐  ลบ.ม. พ้ืนที่ปรับเกรด
ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตรม. 
 

๔๐,๐๐๐   ความยาวของ
ถนน 

มีความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 



๓ 
 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า
บ้านนายวิชัย  ชาวสวน หมู่ที่ ๖ 
 

เพ่ือระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร  
ระยะทาง ๔๐ เมตร พร้อมบ่อ
พัก จ านวน ๓ บ่อ  

๓๑,๐๐๐   ความยาวของ
ท่อระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

๕ โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมถมดิน  
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงท่าวัด – หนอง
แห้ว  

เพ่ือระบายน้ าเข้าหนอง
แห้ว 

วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๓๐ 
เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๓๖ เมตร 
พร้อมถมดินกลับ หรือปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม 
วางบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐
x๐.๘๐ เมตร จ านวน ๔ บ่อ 

๗๐,๙๐๐   ความยาวของ
ท่อระบายน้ า 

ไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 

 

 
ยุทธศาสตร์ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา : การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดดินฝังกลบขยะมูลฝอย 
 

เพ่ือขุดดินฝังกลบขยะ ขุดดินขนาดกว้าง ๘ เมตร 
ยาว ๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐ 
เมตร ดันขยะพร้อมดินฝังกลบ 
กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ 
เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร 

๓๑,๐๐๐   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ชุมชนปราศจาก
ขยะ 

ส านักปลัด 



๔ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ : ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนการจัดงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
 

เพ่ือแสดงออกถึงความจง
รักภัคดีต่อพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

ประชาชนในต าบลท่าวัด ๑๐๐,๐๐๐   ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนในเขต
ต าบลท่าวัดได้ร่วม
แสดงออกถึง
ความจงรักภคัดี
ต่อพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

ส านักปลัด 

 
แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
รวมค่าติดต้ัง 
 

เพ่ือแสดงออกถึงความจง
รักภัคดี และความสวยงาม 

อบต.ท่าวัด ๓๐๐,๐๐๐   ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ 

ได้ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ 
 
 

กองช่าง 

 
 



๕ 
 

 
สรุปรายละเอียดแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวดั 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้าและ

ทางระบายน้ า 
๑. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเทคอนกรีตทับ 
จุดบ้านนางพิน  ขวัญน าโชค  หมู่ท่ี ๒  
 
๒. โครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านโนนสะอาด – บ้าน
โนนไท  หมู่ท่ี ๓ 
 
๓. โครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านโนนสะอาด – 
ทางเข้าสถานท่ี ท่ีท้ิงขยะมูลฝอย  หมู่ท่ี ๓ 
 
๔. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายวิชัย  ชาวสวน หมู่ท่ี ๖ 
 
๕. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมถมดิน  หมู่ท่ี ๒ บ้าน
หนองแวงท่าวัด – หนองแห้ว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๔.๒  การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย
และน้ าเสีย 

๑. โครงการขุดดินฝังกลบขยะมูลฝอย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองการบริหาร ๕.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วน 

๑. โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 



๖ 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวดั 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑  ปี ๒๕๖๒ รวม  ๓  ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
งบ อบต. งบอุดหนุน งบ อบต. งบอุดหนุน งบ อบต. งบอุดหนุน งบ อบต. งบอุดหนุน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางที่ ๑  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน 
สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ า 
๑. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการ       
เทคอนกรีตทับ จุดบ้านนางพิน  ขวัญน าโชค     
หมู่ที่ ๒  
 
๒. โครงการซ่อมแซมถนนดิน  สายบ้านโนน
สะอาด – บ้านโนนไท  หมู่ที่ ๓ 
 
๓. โครงการซ่อมแซมถนนดินสาย บ้านโนน
สะอาด – ทางเขา้สถานที่ ที่ทิ้งขยะมูลฝอย      
หมู่ที่ ๓ 
 
๔. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายวิชัย  
ชาวสวน หมู่ที่ ๖ 
 
๕. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมถมดิน        
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงท่าวัด – หนองแห้ว 
 
 

 
 
 
๑ 
 
 
 
๑ 
 
 
๑ 
 
 
 
๑ 
 
 
 
๑ 

 
 
 

๕๕,๐๐๐ 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๑,๐๐๐ 
 
 
 

๗๐,๙๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 

 
 
 

๕๕,๐๐๐ 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๑,๐๐๐ 
 
 
 

๗๐,๙๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 



๗ 
 

 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑  ปี ๒๕๖๒ รวม  ๓  ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
งบ อบต. งบอุดหนุน งบ อบต. งบอุดหนุน งบ อบต. งบอุดหนุน งบ อบต. งบอุดหนุน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ ๒  การบรหิารจัดการและรณรงค์การ
ก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
๑. โครงการขุดดินฝังกลบขยะมูลฝอย 
 

 
 
 
 
๑ 

 
 
 
 

๓๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๑ 

 
 
 
 

๓๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
- 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางที่ ๑  ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
๑. โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธถีวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

 
 
 
๑ 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

รวม ๗ ๓๖๙,๙๐๐ - - - - - - - ๗ ๓๖๙,๙๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
บัญชีเปลีย่นแปลง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวดั 
 แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการสง่เสริมการปลูกมัน
ส าประหลงัพันธ์ุดี 
 

เพ่ือให้เกษตรกรมีพันธ์ุมัน
ส าประหลงัที่ดีในการท า
พันธ์ุ 
 

เกษตรกรในต าบลท่าวัด   100,000   ความพึงพอใจ
ของเกษตรกร 

เกษตรกรได้รับ
พันธ์ุมันส าประ
หลังที่ดี 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนโครงการสง่เสริมการปลูกมัน
ส าประหลงัพันธ์ุดี 
 

เพ่ือให้เกษตรกรมีพันธ์ุมัน
ส าประหลงัที่ดีในการท า
พันธ์ุ 
 

เกษตรกรในต าบลท่าวัด  100,000   ความพึงพอใจ
ของเกษตรกร 

เกษตรกรได้รับ
พันธ์ุมันส าประ
หลังที่ดี 

ส านักปลัด 

 



๙ 
 

  

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒ อุดหนุนโครงการสง่เสริมสนับสนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมี
รายได้เสริม 

เกษตรกรในต าบลท่าวัด   100,000   ความพึงพอใจ
ของเกษตรกร 

เกษตรกรมีรายได้
เสริม 

ส านักปลัด 
และ 

เกษตรอ าเภอ 
 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒ อุดหนุนโครงการสง่เสริมสนับสนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมี
รายได้เสริม 

เกษตรกรในต าบลท่าวัด    100,000  ความพึงพอใจ
ของเกษตรกร 

เกษตรกรมีรายได้
เสริม 

ส านักปลัด 
และ 

เกษตรอ าเภอ 
 

 
 
 



๑๐ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓ โครงการสง่เสริมกาปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ 

เพ่ือให้เกษตรกรมีสุขภาพ
ดี 
 

เกษตรกรในต าบลท่าวัด 50,000   ความพึงพอใจ
ของเกษตรกร 

เกษตรกรมี
สุขภาพดี 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓ โครงการสง่เสริมกาปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ 

เพ่ือให้เกษตรกรมีสุขภาพ
ดี 
 

เกษตรกรในต าบลท่าวัด  50,000  ความพึงพอใจ
ของเกษตรกร 

เกษตรกรมี
สุขภาพดี 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔ อุดหนุนโครงการสง่เสริมการใช้ข้าว
ปลูกพันธ์ุดี 

เพ่ือให้เกษตรกรมีพันธ์ุข้าว
ที่ดี 
 

เกษตรกรในต าบลท่าวัด 100,000   ความพึงพอใจ
ของเกษตรกร 

เกษตรกรมีพันธ์ุ
ข้าวปลูก 

ส านักปลัด 
และ 

เกษตรอ าเภอ 
 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔ อุดหนุนโครงการสง่เสริมการใช้ข้าว
ปลูกพันธ์ุดี 

เพ่ือให้เกษตรกรมีพันธ์ุข้าว
ที่ดี 
 

เกษตรกรในต าบลท่าวัด  100,000  ความพึงพอใจ
ของเกษตรกร 

เกษตรกรมีพันธ์ุ
ข้าวปลูก 

ส านักปลัด 
และ 

เกษตรอ าเภอ 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕ อุดหนุนโครงการสง่เสริมการเพาะ
และขยายพันธ์ุพืชชุมชน 

เพ่ือให้เกษตรกรมีพันธ์ุพืช
ที่ดี 
 

เกษตรกรในต าบลท่าวัด 30,000   ความพึงพอใจ
ของเกษตรกร 

เกษตรกรมีพันธ์ุ
พืชที่ดี 

ส านักปลัด 
และ 

เกษตรอ าเภอ 
 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕ อุดหนุนโครงการสง่เสริมการเพาะ
และขยายพันธ์ุพืชชุมชน 

เพ่ือให้เกษตรกรมีพันธ์ุพืช
ที่ดี 
 

เกษตรกรในต าบลท่าวัด  30,000  ความพึงพอใจ
ของเกษตรกร 

เกษตรกรมีพันธ์ุ
พืชที่ดี 

ส านักปลัด 
และ 

เกษตรอ าเภอ 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๖ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ด้านทิศตะวันออก) 

เพ่ือให้เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยขณะจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ทีศู่นย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ท่าวัด (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ก าหนด) 

10,000   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ท่าวัด มีความ
ปลอดภัย ขณะจัด
ประสบการณ์เรียนรู้
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๖ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ด้านทิศตะวันออก) 

เพ่ือให้เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยขณะจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ทีศู่นย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ท่าวัด (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ก าหนด) 

 10,000  ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ท่าวัด มีความ
ปลอดภัย ขณะจัด
ประสบการณ์เรียนรู้
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ 



๑๔ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๗ โครงการหนูน้อยรักการอ่าน เพ่ือปลูกฝังให้เด็กเล็กมี
นิสัยรักการอ่านและใฝุ
เรียนรู้สื่อต่างๆรอบตัว 

จัดกิจกรรมสง่เสริมการอ่าน
ตลอดปีการศึกษา 

5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 
ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ 
สังคมและ
สติปัญญา 

กองการศึกษาฯ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๗ โครงการหนูน้อยรักการอ่าน เพ่ือปลูกฝังให้เด็กเล็กมี
นิสัยรักการอ่านและใฝุ
เรียนรู้สื่อต่างๆรอบตัว 

จัดกิจกรรมสง่เสริมการอ่าน
ตลอดปีการศึกษา 

 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 
ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ 
สังคมและ
สติปัญญา 

กองการศึกษาฯ 



๑๕ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๘ โครงการเด็กเล็กสุขนิสัยดี เพ่ือสร้างเสริมสุขนิสัยที่ดี
แก่เด็กเล็ก 

จัดประสบการณ์สุขบัญญัติ 
10 ประการแก่เด็กเล็ก 
 

5,000 5,000 5,000 จ านวนเด็กที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กเล็กมีสุขนิสัยดี กองการศึกษาฯ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๘ โครงการเด็กเล็กสุขนิสัยดี เพ่ือสร้างเสริมสุขนิสัยที่ดี
แก่เด็กเล็ก 

จัดประสบการณ์สุขบัญญัติ 
10 ประการแก่เด็กเล็ก 
 

 5,000 5,000 จ านวนเด็กที่เข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กเล็กมีสุขนิสัยดี กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๙ โครงการสง่เสริมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 

เพ่ือเตรียมความพร้อมเด็ก
เล็กให้มีพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ด้านภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
2 ครั้ง 
 

3,000 3,000 3,000 จ านวนครั้งใน
การจัด
ประสบการณ ์

เด็กเล็กมีความรู้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน 

กองการศึกษาฯ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๙ โครงการสง่เสริมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 

เพ่ือเตรียมความพร้อมเด็ก
เล็กให้มีพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ด้านภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
2 ครั้ง 
 

 3,000 3,000 จ านวนครั้งใน
การจัด
ประสบการณ ์

เด็กเล็กมีความรู้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน 

กองการศึกษาฯ 

 
 



๑๗ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๐ โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กเล็กอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ 

คนท าความสะอาดจ านวน 1 
คน 

60,000 60,000 60,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มาใช้
บริการ 

เด็กเล็กอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 
สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองการศึกษาฯ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๐ โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กเล็กอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ 

คนท าความสะอาดจ านวน 1 
คน 

 60,000 60,000 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มาใช้
บริการ 

เด็กเล็กอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่
สะอาดถูก
สุขลักษณะ 
สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองการศึกษาฯ 



๑๘ 
 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๑ โครงการศึกษาดูงานมหกรรม
การศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้าน
การศึกษาให้กับครูผู้ดูแล
เด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน 

ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารท้องถ่ิน 
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
และบุคลากรทางการศึกษา 

40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ด้าน
การศึกษาสามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการท างานเพ่ิม
มากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๑ โครงการศึกษาดูงานมหกรรม
การศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้าน
การศึกษาให้กับครูผู้ดูแล
เด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน 

ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารท้องถ่ิน 
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
และบุคลากรทางการศึกษา 

 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูผู้ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ด้าน
การศึกษาสามารถ
น าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานเพ่ิมมากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 



๑๙ 
 

 
แผนพัฒนาเดิม 

ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๒ โครงการเพ่ิมทักษะการเขียน
แผนการจัดประสบการณ ์

เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้
ในการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

จัดส่งครูเข้าอบรมหรืออบรม
หลักสูตรการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ ์

21,000 21,000 21,000 จ านวนผู้เข้า
อบรม 

ครูมีทักษะในการ
เขียนแผนการจัด
ประสบการณ ์

กองการศึกษาฯ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๒ โครงการเพ่ิมทักษะการเขียน
แผนการจัดประสบการณ ์

เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้
ในการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

จัดส่งครูเข้าอบรมหรืออบรม
หลักสูตรการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ ์

 21,000 21,000 จ านวนผู้เข้า
อบรม 

ครูมีทักษะในการ
เขียนแผนการจัด
ประสบการณ ์

กองการศึกษาฯ 

 
 



๒๐ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๓ โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมภายในสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาครูให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม 

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 3 เดือนต่อครั้ง 
 

30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูมีคุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษาฯ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๓ โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมภายในสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาครูให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม 

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 3 เดือนต่อครั้ง 
 

 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูมีคุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๔ โครงการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมการจัด
ประสบการณ ์

เพ่ือครูได้เรียนรู้วิธีการ
จัดท าสื่อและนวัตกรรม
น าไปสอนเด็กเล็ก 

เพ่ือน าไปใช้จัดประสบการณ์
การเรียนการสอนเด็กเล็ก 

5,000 5,000 5,000 ร้อยละความพึง
พอใจในการ
ผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 
 

ครูสามารถผลิตสื่อ
การเรียนการสอนแก่
เด็กได้ 

กองการศึกษาฯ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๔ โครงการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมการจัด
ประสบการณ ์

เพ่ือครูได้เรียนรู้วิธีการ
จัดท าสื่อและนวัตกรรม
น าไปสอนเด็กเล็ก 

เพ่ือน าไปใช้จัดประสบการณ์
การเรียนการสอนเด็กเล็ก 

 5,000 5,000 ร้อยละความพึง
พอใจในการผลิต
สื่อการเรียนการ
สอน 
 

ครูสามารถผลิตสื่อ
การเรียนการสอน
แก่เด็กได้ 

กองการศึกษาฯ 

 
 



๒๒ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๕ โครงการหนูน้อยบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มีจิต
อาสาและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ที่สาธารณะ 

จัดกิจกรรมเด็กเล็กบ าเพ็ญ
ประโยชน์ที่สาธารณะ เช่น
สวนสาธารณะ วัด ฯลฯ 
 

3,000 3,000 3,000 จ านวนเด็กที่
ร่วมโครงการ 

เด็กได้เรียนรู้การท า
กิจกรรมร่วมกัน และ
มีจิตอาสา 

กองการศึกษาฯ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๕ โครงการหนูน้อยบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มีจิต
อาสาและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ที่สาธารณะ 

จัดกิจกรรมเด็กเล็กบ าเพ็ญ
ประโยชน์ที่สาธารณะ เช่น
สวนสาธารณะ วัด ฯลฯ 
 

 3,000 3,000 จ านวนเด็กที่
ร่วมโครงการ 

เด็กได้เรียนรู้การท า
กิจกรรมร่วมกัน 
และมีจิตอาสา 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 



๒๓ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๖ พัฒนาหน่วยบริการแพทย์
แผนไทย 

เพ่ือให้ประชาชนรู้วิธีการ
รักษาสุขภาพ 
 

ประชาชนในต าบล 70,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๖ พัฒนาหน่วยบริการแพทย์
แผนไทย 

เพ่ือให้ประชาชนรู้วิธีการ
รักษาสุขภาพ 
 

ประชาชนในต าบล  70,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๗ สนับสนุนโครงการแกนน า
สุขภาพประจ าครอบครัว 

เพ่ือสร้างแกนน าการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

ประชาชนในต าบล        
20,000 

  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีแกนน าส่งเสริม
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๗ สนับสนุนโครงการแกนน า
สุขภาพประจ าครอบครัว 

เพ่ือสร้างแกนน าการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

ประชาชนในต าบล         20,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีแกนน าส่งเสริม
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลัด 
เกษตรกรได้รับ

(พช.) 
 

 
 
 
 



๒๕ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๘ โครงการจัดงานวันต่อต้านยา
เสพติดและวันงดสูบบุหรี่โลก 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รู้
ถึงโทษของยาเสพติดและ
บุหรี ่

เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ต าบล
ท่าวัด 

๓๐,๐๐๐   จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เก่ียวกับโทษ
ของยาเสพติดและ
บุหรี่เพ่ิมข้ึน 
 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๘ โครงการจัดงานวันต่อต้านยา
เสพติดและวันงดสูบบุหรี่โลก 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รู้
ถึงโทษของยาเสพติดและ
บุหรี ่

เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ต าบล
ท่าวัด 

 ๓๐,๐๐๐  จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เก่ียวกับโทษ
ของยาเสพติดและ
บุหรี่เพ่ิมข้ึน 
 

ส านักปลัด 
(พช.) 

                                     
 



๒๖ 
 

       

   แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๙ โครงการอบรมอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ 

เพ่ือให้อาสาสมัครมีความรู้
เพ่ิมมากข้ึน 

อบรมผู้ที่ต้องการเป็นจิตอาสา
ในการดูแลผู้สูงอายุและคน
พิการในต าบล 

๓๐,๐๐๐   จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

อาสาสมัครมคีวามรู้
เพ่ิมข้ึนสามารถดูแล
ผู้สูงอายุและคน
พิการได้อย่างถูกต้อง 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๑๙ โครงการอบรมอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ 

เพ่ือให้อาสาสมัครมีความรู้
เพ่ิมมากข้ึน 

อบรมผู้ที่ต้องการเป็นจิตอาสา
ในการดูแลผู้สูงอายุและคน
พิการในต าบล 

 ๓๐,๐๐๐  จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

อาสาสมัครมคีวามรู้
เพ่ิมข้ึนสามารถดูแล
ผู้สูงอายุและคน
พิการได้อย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 
(พช.) 

                               
 
 



๒๗ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๐ โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ปุวยเรื้อรัง 
แบบบูรณาการ 

เพ่ือเย่ียมผู้สูงอายุและคน
พิการเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ 
และรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งจาก
ชุมชน 

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวย
เรื้อรังในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าวัด 

๕๐,๐๐๐   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ผู้สูงอายุและคน
พิการเกิดขวัญและ
ก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิตและรู้สึก
ไม่ถูกทอดทิ้งจาก
ชุมชน 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๑ โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ปุวยเรื้อรัง 
แบบบูรณาการ 

เพ่ือเย่ียมผู้สูงอายุและคน
พิการเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ 
และรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งจาก
ชุมชน 

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวย
เรื้อรังในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าวัด 

 ๕๐,๐๐๐  ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ผู้สูงอายุและคน
พิการเกิดขวัญและ
ก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิตและรู้สึก
ไม่ถูกทอดทิ้งจาก
ชุมชน 

ส านักปลัด 
(พช.) 



๒๘ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๒ โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
หน่วยกู้ชีพเพ่ิมเติม หลักสูตร
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการ
เคลื่อน ย้ายผู้ปุวย 
 

เพ่ือให้อาสาสมัครหน่วยกู้
ชีพในการปฏิบัติงานกู้ชีพ
ให้มีความพร้อม 

อปพร.จ านวน ๗  คน ๑๖,๐๓๐   จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อาสาสมัครหน่วยกู้
ชีพในการปฏิบัติงาน
กู้ชีพให้มีความพร้อม 

ส านักปลัด 
หน่วยกู้ชีพ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๒ โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
หน่วยกู้ชีพเพ่ิมเติม หลักสูตร
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการ
เคลื่อน ย้ายผู้ปุวย 
 

เพ่ือให้อาสาสมัครหน่วยกู้
ชีพในการปฏิบัติงานกู้ชีพ
ให้มีความพร้อม 

อปพร.จ านวน ๗  คน  ๑๖,๐๓๐  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อาสาสมัครหน่วยกู้
ชีพในการปฏิบัติงาน
กู้ชีพให้มีความพร้อม 

ส านักปลัด 
หน่วยกู้ชีพ 

 
 



๒๙ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๓ โครงการจัดหาอุปกรณ์กฬีา
ส าหรับหมู่บ้าน 

เพ่ือจัดหาอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับหมู่บ้าน 

ประชาชนต าบลท่าวัด ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา 
 

อุปกรณ์ส าหรับ
หมู่บ้าน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๓ โครงการจัดหาอุปกรณ์กฬีา
ส าหรับหมู่บ้าน 

เพ่ือจัดหาอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับหมู่บ้าน 

ประชาชนต าบลท่าวัด  ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ร้อยละความพึง
พอใจของวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา 
 

อุปกรณ์ส าหรับ
หมู่บ้าน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 
 



๓๐ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๔ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวัด อ.แวง
น้อย จ.ขอนแก่น 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ให้กับเด็กเล็ก ได้เจริญ
สมวัยและสุขภาพร่างกาย
ให้สมบูรณ ์
 

เล็กเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล    
ท่าวัด 

10,000 10,000 10,000 จ านวนนัก
นักกีฬา 

พัฒนาการให้กับเด็ก
เล็กได้เจริญสมวัย
และสุขภาพร่างกาย
ให้สมบูรณ ์

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๔ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวัด อ.แวง
น้อย จ.ขอนแก่น 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ให้กับเด็กเล็ก  ได้เจริญ
สมวัยและสุขภาพร่างกาย
ให้สมบูรณ ์
 

เล็กเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล   
ท่าวัด 

 10,000 10,000 จ านวนนัก
นักกีฬา 

พัฒนาการให้กับเด็ก
เล็กได้เจริญสมวัย
และสุขภาพร่างกาย
ให้สมบูรณ ์

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 



๓๑ 
 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕ โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม
สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2560 

ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้
สมบูรณ์แข็งแรงและการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนเด็กเล็ก
อบต.ท่าวัด 

40,000 40,000 40,000 จ านวนนักกีฬา ได้ส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายให้สมบูรณ์
และได้จัดกิจ-กรรม
ร่วมกันระหว่าง
ระหว่างองค์กรครอง
ส่วนท้องถ่ินและศูนย์
พัฒนาฯ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕ โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม
สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2560 

ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้
สมบูรณ์แข็งแรงและการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนเด็กเล็ก
อบต.ท่าวัด 

 40,000 40,000 จ านวนนักกีฬา ได้ส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายให้สมบูรณ์
และได้จัดกิจ-กรรม
ร่วมกันระหว่าง
ระหว่างองค์กรครอง
ส่วนท้องถ่ินและ
ศูนย์พัฒนาฯ 

กองการ 
ศึกษาฯ 



๓๒ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๖ โครงการจัดสง่นักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ อ.
แวงน้อย ครั้งที่ 6/2560 

เพ่ือให้ประชาชน ผู้น า
หมู่บ้านพนักงาน อปท.ใน
เขตอ าเภอแวงน้อยได้ออก
ก าลังกายและรู้จักกัน 

ประชาชน,ผู้น าหมู่บ้าน
ผู้บริหาร อบต.,ส.อบต.
พนักงาน อบต. 

40,000 40,000 40,000 จ านวนนักกีฬา ประชาชน ผู้น า
หมู่บ้านพนักงาน 
อปท.ในเขตอ าเภอ
แวงน้อยได้ออกก าลัง
กายและรู้จักกัน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๖ โครงการจัดสง่นักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ อ.
แวงน้อย ครั้งที่ 6/2560 

เพ่ือให้ประชาชน ผู้น า
หมู่บ้านพนักงาน อปท.ใน
เขตอ าเภอแวงน้อยได้ออก
ก าลังกายและรู้จักกัน 

ประชาชน,ผู้น าหมู่บ้าน
ผู้บริหาร อบต.,ส.อบต.
พนักงาน อบต. 

  40,000 40,000 จ านวนนักกีฬา ประชาชน ผู้น า
หมู่บ้านพนักงาน 
อปท.ในเขตอ าเภอ
แวงน้อยได้ออก
ก าลังกายและรู้จัก
กัน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 



๓๓ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๗ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
ต้านยาเสพติด 

เพ่ือให้ประชาชนเยาวชน
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์โดยการเล่นกีฬา 
 

ประชาชนต าบลท่าวัด 100,000 100,000 100,000 จ านวนนักกีฬา ประชาชนเยาวชนได้
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๗ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
ต้านยาเสพติด 

เพ่ือให้ประชาชนเยาวชน
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์โดยการเล่นกีฬา 
 

ประชาชนต าบลท่าวัด  100,000 100,000 จ านวนนักกีฬา ประชาชนเยาวชนได้
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 
 



๓๔ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๘ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
เพ่ือสร้างความปรองดอง 
 

เพ่ือให้เยาวชนมีความ
ปรองดองสามัคค ี

เยาวชน,ประชาชนต าบลท่าวัด 40,000   จ านวนนักกีฬา ประชาชน เยาวชนมี
ความปรองดอง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๘ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
เพ่ือสร้างความปรองดอง 
 

เพ่ือให้เยาวชนมีความ
ปรองดองสามัคค ี

เยาวชน,ประชาชนต าบลท่าวัด  40,000  จ านวนนักกีฬา ประชาชน เยาวชนมี
ความปรองดอง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๙ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุในต าบล 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
แกนน า 

คณะกรรมการผู้สงูอายุใน
ต าบล 

๕๐,๐๐๐   จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

แกนน ามีความรู้
เก่ียวกับการด าเนิน
กิจกรรมและ
ต าแหน่งหน้าท่ีของ
ตนเอง 
 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๙ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุในต าบล 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
แกนน า 

คณะกรรมการผู้สงูอายุใน
ต าบล 

 ๕๐,๐๐๐  จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

แกนน ามีความรู้
เก่ียวกับการด าเนิน
กิจกรรมและ
ต าแหน่งหน้าท่ีของ
ตนเอง 
 

ส านักปลัด 
(พช.) 



๓๖ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๐ โครงการจัดหาอุปกรณ์ให้กับ
คนพิการ 

เพ่ือให้คนพิการช่วยเหลือ
ตนเองเพ่ิมข้ึนได้อีกใน
ระดับหน่ึง 
 

ผู้พิการที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบล
ท่าวัดทั้ง ๑๐ หม ู ่บ้าน 

30,000   ร้อยละความพึง
พอใจของผู้
พิการ 

คนพิการสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๐ โครงการจัดหาอุปกรณ์ให้กับ
คนพิการ 

เพ่ือให้คนพิการช่วยเหลือ
ตนเองเพ่ิมข้ึนได้อีกใน
ระดับหน่ึง 
 

ผู้พิการที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบล
ท่าวัดทั้ง ๑๐ หม ู ่บ้าน 

 30,000  ร้อยละความพึง
พอใจของผู้
พิการ 

คนพิการสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 
 
 



๓๗ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๑ โครงการคาราวานเสริมสร้าง
เด็ก 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใน
ต าบลได้จัดกิจกรรมและ
กล้าแสดงออก 
 

เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลท่าวัด 

๓๐,๐๐๐   จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลได้จัดกิจกรรม 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๑ โครงการคาราวานเสริมสร้าง
เด็ก 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใน
ต าบลได้จัดกิจกรรมและ
กล้าแสดงออก 
 

เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่
ต าบลท่าวัด 

 ๓๐,๐๐๐  จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลได้จัดกิจกรรม 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 
 
 



๓๘ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๒ โครงการศูนย์สามวัย เพ่ือด าเนินการจัดต้ังศูนย์
สามวัยและจัดกิจกรรม
ให้กับกลุ่มเปูาหมาย 

เด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง ๓๐,๐๐๐   จ านวนเด็ก และ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

เด็ก เยาวชนและ
ผู้ปกครองได้มี
กิจกรรมท าร่วมกัน
มากข้ึน 
 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๒ โครงการศูนย์สามวัย เพ่ือด าเนินการจัดต้ังศูนย์
สามวัยและจัดกิจกรรม
ให้กับกลุ่มเปูาหมาย 

เด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง  ๓๐,๐๐๐  จ านวนเด็ก และ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
 

เด็ก เยาวชนและ
ผู้ปกครองได้มี
กิจกรรมท าร่วมกัน
มากข้ึน 
 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 
 



๓๙ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๓ โครงการการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

เพ่ือให้ความรู้กับเด็กและ
เยาวชนเก่ียวกับปัญหา
การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 

เด็กและเยาวชนในต าบลท่าวัด ๓๐,๐๐๐   จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้ารับ
การอบรม 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลมีความรู้เรื่อง
การต้ังครรภ์ก่อนวัย
อันควร 
 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๓ โครงการการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

เพ่ือให้ความรู้กับเด็กและ
เยาวชนเก่ียวกับปัญหา
การต้ังครรภ์ไม่พร้อม 

เด็กและเยาวชนในต าบลท่าวัด  ๓๐,๐๐๐  จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้ารับ
การอบรม 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลมีความรู้เรื่อง
การต้ังครรภ์ก่อนวัย
อันควร 
 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 
 



๔๐ 
 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๔ โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคลในครอบครัว 

เพ่ือให้ความรู้กับ
ประชาชนเรื่องปูองกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว 

ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลท่าวัด ๓๐,๐๐๐   จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ประชาชนในต าบล
ท่าวัดมีความรู้เรื่อง
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรี
และบุคคลใน
ครอบครัว 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๔ โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคลในครอบครัว 

เพ่ือให้ความรู้กับ
ประชาชนเรื่องปูองกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว 

ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลท่าวัด  ๓๐,๐๐๐  จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ประชาชนในต าบล
ท่าวัดมีความรู้เรื่อง
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรี
และบุคคลใน
ครอบครัว 

ส านักปลัด 
(พช.) 



๔๑ 
 

 
แผนพัฒนาเดิม 

ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๕ โครงการบ้านหลังเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมบ้านหลัง
เรียน 

เด็กและเยาวชน ๒๐,๐๐๐   จ านวนผู้เข้ารับ
ร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๕ โครงการบ้านหลังเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมบ้านหลัง
เรียน 

เด็กและเยาวชน  ๒๐,๐๐๐  จ านวนผู้เข้ารับ
ร่วมโครงการ 

เด็กและเยาวชนได้
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 
 
 



๔๒ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๖ อบรมการฝึกอาชีพให้แก่คน
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส 
 

เพ่ือฝึกอาชีพให้แก่คน
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส 

คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส ๕๐,๐๐๐   จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ยากจน 
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๖ อบรมการฝึกอาชีพให้แก่คน
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส 
 

เพ่ือฝึกอาชีพให้แก่คน
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส 

คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส  ๕๐,๐๐๐  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ยากจน 
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 
 
 



๔๓ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๗ โครงการลดรายจ่ายครัวเรือน
เกษตรที่ยากจนแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือลดรายจ่ายครัวเรือน
ให้เกษตรที่ยากจน 

ประชาชนในต าบลท่าวัด ๑๐๐,๐๐๐   ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมไม่ต่ า
กว่า ๓๐,๐๐๐ 
บาท/คน/ปี 
 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๗ โครงการลดรายจ่ายครัวเรือน
เกษตรที่ยากจนแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือลดรายจ่ายครัวเรือน
ให้เกษตรที่ยากจน 

ประชาชนในต าบลท่าวัด  ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมไม่ต่ า
กว่า ๓๐,๐๐๐ 
บาท/คน/ปี 
 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 
(พช.) 

 
 



๔๔ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๘ โครงการปลูกต้นไม้ตามถนน
เส้นหลักของหมู่บ้าน 
 

เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ตามถนน ถนนเส้นหลักของหมู่บ้าน 20,000   จ านวนถนนที่
ท าโครงการ 

ลดภาวะโลกร้อน
ตามถนน 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๘ โครงการปลูกต้นไม้ตามถนน
เส้นหลักของหมู่บ้าน 
 

เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ตามถนน ถนนเส้นหลักของหมู่บ้าน  20,000  จ านวนถนนที่ท า
โครงการ 

ลดภาวะโลกร้อน
ตามถนน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๙ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล
ท่าวัด 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์
ภายใน อบต.  

พ้ืนที่ภายใน อบต. 50,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีความสวยงามภูมิ
ทัศน์ภายใน อบต. มี
ความสวยงาม 
 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๓๙ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล
ท่าวัด 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์
ภายใน อบต.  

พ้ืนที่ภายใน อบต.  50,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

มีความสวยงามภูมิ
ทัศน์ภายใน อบต. มี
ความสวยงาม 
 

ส านักปลัด 

 
 
 



๔๖ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๐ โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์
ตามท่ีสาธารณะ และตามถนน
ในต าบลท่าวัด 

เพ่ืปรับปรุงภูมิทศัน์ตามท่ี
สาธารณะและตามถนน
ต าบลท่าวัด 
 

ทีส่าธารณะในต าบลท่าวัด 30,000   จ านวนที่
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

พ้ืนที่สามารถและ
ตามมีความสวยงาม
และมีความปลอดภัย 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๐ โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์
ตามท่ีสาธารณะ และตามถนน
ในต าบลท่าวัด 

เพ่ืปรับปรุงภูมิทศัน์ตามท่ี
สาธารณะและตามถนน
ต าบลท่าวัด 

ทีส่าธารณะในต าบลท่าวัด  30,000  จ านวนที่
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

พ้ืนที่สามารถและ
ตามมีความสวยงาม
และมีความ
ปลอดภัย 
 

ส านักปลัด 

 
 
 



๔๗ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๑ โครงการสง่เสริมอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูปุาชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
สร้างจิตส านึกในชุมชนรัก
หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ปุาชุมชนต าบลๆละ ๑ แห่ง ๑๐,๐๐๐   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ปุาไม้มีความอุดม
สมบูรณ ์

ส านักปลัด  

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๑ โครงการสง่เสริมอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูปุาชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และ
สร้างจิตส านึกในชุมชนรัก
หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ปุาชุมชนต าบลๆละ ๑ แห่ง  ๑๐,๐๐๐  ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ปุาไม้มีความอุดม
สมบูรณ ์

ส านักปลัด  

 
 



๔๘ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา : สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพนัธุป์ลา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๒ โครงการสง่เสริมการเพาะปลูก
ผักพ้ืนบ้าน ผักสมุนไพร 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกผักพ้ืนบ้าน ผัก
สมุนไพร 
 

ประชาชนในต าบล 10,000   ร้อยละความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนเกิดความรู้
ทางยาสมุนไพร 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา : สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และพนัธุป์ลา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๒ โครงการสง่เสริมการเพาะปลูก
ผักพ้ืนบ้าน ผักสมุนไพร 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกผักพ้ืนบ้าน ผัก
สมุนไพร 
 

ประชาชนในต าบล  10,000  ร้อยละความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนเกิด
ความรู้ทางยา
สมุนไพร 

ส านักปลัด 

 
 
 



๔๙ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๓ โครงการเลือกต้ังผูบ้ริหาร
ท้องถ่ินและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและ
สนับสนุนการเลือกต้ัง
ระดับชาติ 
 

เพ่ือให้มีการเลือกต้ังฯ 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ประชาชนในต าบล 
ท่าวัด จ านวน 10 หมู่บ้าน 

150,000 150,000 150,000 จ านวนครั้งใน
การเลือกต้ัง 

มีการเลือกต้ัง กรณี
แทนต าแหน่งว่าง 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๓ โครงการเลือกต้ังผูบ้ริหาร
ท้องถ่ินและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและ
สนับสนุนการเลือกต้ัง
ระดับชาติ 
 

เพ่ือให้มีการเลือกต้ังฯ 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

ประชาชนในต าบล 
ท่าวัด จ านวน 10 หมู่บ้าน 

 150,000 150,000 จ านวนครั้งใน
การเลือกต้ัง 

มีการเลือกต้ัง กรณี
แทนต าแหน่งว่าง 

ส านักปลัด 



๕๐ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารของทางราชการอย่างทันท่วงที 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๔ สนับสนุนหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์
ประจ าหมูบ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

10 หมู่บ้าน 80,000 80,000 80,000 ความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทันท่วงที 
 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารของทางราชการอย่างทันท่วงที 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๔ สนับสนุนหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์
ประจ าหมูบ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

10 หมู่บ้าน  80,000 80,000 ความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทันท่วงที 
 

ส านักปลัด 

 
 
 



๕๑ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๕ ส่งเสริมนโยบายประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

เพ่ือด าเนินงานตามนโย
บาลของรัฐ 

ประชาชนทั้ง 10 
หมูบ้าน 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึง
พอใจผู้ร่วม
โครงการ 
 

เศรษฐกิจดีข้ึนและ
เข้าระบบอาเซียน 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๕ ส่งเสริมนโยบายประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

เพ่ือด าเนินงานตามนโย
บาลของรัฐ 

ประชาชนทั้ง 10 
หมูบ้าน 

 20,000 20,000 ร้อยละความพึง
พอใจผู้ร่วม
โครงการ 
 

เศรษฐกิจดีข้ึนและ
เข้าระบบอาเซียน 

ส านักปลัด 

 
 
 



๕๒ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๖ โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวัด 

เพ่ือก่อสร้างอาคาร อบต.
ท่าวัด พร้อมตกแต่ง
ภายในอาคารและติดต้ัง
อุปกรณ์ต่างๆในส านักงาน 

อาคารส านักงาน อบต.ท่าวัด 4,700,000   จ านวนอาคาร ได้อาคาร อบต.ท่าวัด 
พร้อมตกแต่งภายใน
อาคารและติดต้ัง
อุปกรณ์ต่างๆภายใน 
 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๖ โครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวัด 

เพ่ือก่อสร้างอาคาร อบต.
ท่าวัด พร้อมตกแต่ง
ภายในอาคารและติดต้ัง
อุปกรณ์ต่างๆในส านักงาน 

อาคารส านักงาน อบต.ท่าวัด  4,700,000  จ านวนอาคาร ได้อาคาร อบต.ท่าวัด 
พร้อมตกแต่งภายใน
อาคารและติดต้ัง
อุปกรณ์ต่างๆภายใน 
 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

 
 



๕๓ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๗ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพ่ือให้บริการประชาชนใน
ด้านต่างๆ 
 

ในพ้ืนที่ต าบลท่าวัด 20,000   ร้อยละความพึง
พอใจประชาชน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๗ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพ่ือให้บริการประชาชนใน
ด้านต่างๆ 
 

ในพ้ืนที่ต าบลท่าวัด  20,000  ร้อยละความพึง
พอใจประชาชน 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๘ ก่อสร้างรั้ว อบต.ท่าวัด เพ่ือก่อสร้างรั้ว  อบต.ท่าวัด อบต.ท่าวัด 
 

100,000   จุดที่ก่อสร้าง มีรั้วที่มั่นคงปลอดภัย กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๘ ก่อสร้างรั้ว อบต.ท่าวัด เพ่ือก่อสร้างรั้ว  อบต.ท่าวัด อบต.ท่าวัด 
 

 100,000  จุดที่ก่อสร้าง มีรั้วที่มั่นคงปลอดภัย กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๙ โครงการก่อสร้างปูายที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 

เพ่ือก่อสร้างปูายที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าวัด 

อบต.ท่าวัด 200,000   ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ 
 

บริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔๙ โครงการก่อสร้างปูายที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 

เพ่ือก่อสร้างปูายที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าวัด 

อบต.ท่าวัด  200,000  ร้อยละความพึง
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ 
 

บริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

 
 
 



๕๖ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๐ ปูายรณรงคป์ระชาสัมพันธ์การ
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   
(กึ่งถาวร) 

เพ่ือให้ประชาชนทราบ
และระมัดระวังในการ
สัญจรบนถนน 
 

ปูายประชาสัมพันธ์จ านวน 
4 ปูาย 

10,000   จ านวนปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
บนถนน 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๐ ปูายรณรงคป์ระชาสัมพันธ์การ
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   
(กึ่งถาวร) 

เพ่ือให้ประชาชนทราบ
และระมัดระวังในการ
สัญจรบนถนน 
 

ปูายประชาสัมพันธ์จ านวน 
4 ปูาย 

 10,000  จ านวนปูาย
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
บนถนน 

ส านักปลัด 

 
 
 



๕๗ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๑ ฝึกอบรมมิสเตอร์เตือนภัย
หมู่บ้านละ 2 คน 

เพ่ือให้ประชาชนต าบลท่า
วัดที่เข้ารับการอบรมได้รับ
ได้ทราบและปูองกันเมื่อ
เกิดภัยต่างๆ 
 

หมู่บ้านละ 2 คนจ านวน 
10 หมู่บ้านในต าบลท่าวัด 

60,000   จ านวนผู้อบรม ประชาชนต าบลท่าวัด
ที่เข้ารับการอบรมได้
ทราบและปูองกันเมื่อ
เกิดภัยต่างๆ 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๑ ฝึกอบรมมิสเตอร์เตือนภัย
หมู่บ้านละ 2 คน 

เพ่ือให้ประชาชนต าบลท่า
วัดที่เข้ารับการอบรมได้รับ
ได้ทราบและปูองกันเมื่อ
เกิดภัยต่างๆ 
 

หมู่บ้านละ 2 คนจ านวน 
10 หมู่บ้านในต าบลท่าวัด 

 60,000  จ านวนผู้อบรม ประชาชนต าบลท่าวัด
ที่เข้ารับการอบรมได้
ทราบและปูองกันเมื่อ
เกิดภัยต่างๆ 

ส านักปลัด 

 
 



๕๘ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๒ โครงการสง่เสริมความรู้ด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารภัยใน
สถานศึกษา 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้
ความรู้การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
สถานศึกษา 
 

หน่วยกู้ชีพและประชาชนใน
ต าบล 
ท่าวัด 

10,000   ความพึงพอใจผู้
อบรม 

ประชาชนได้รับความรู้
บริเวณบริเวณที่มีจุด
เสี่ยงและหาวิธีปูองกัน
ภัยอันตรายต่างๆ 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๒ โครงการสง่เสริมความรู้ด้านการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารภัยใน
สถานศึกษา 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้
ความรู้การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
สถานศึกษา 
 

หน่วยกู้ชีพและประชาชนใน
ต าบล 
ท่าวัด 

 10,000  ความพึงพอใจผู้
อบรม 

ประชาชนได้รับความรู้
บริเวณบริเวณที่มีจุด
เสี่ยงและหาวิธีปูองกัน
ภัยอันตรายต่างๆ 

ส านักปลัด 

 
 



๕๙ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๓ โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย
อันตราย 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความรู้บริเวณที่มีจุดเสี่ยง
และหาวิธีปูองกันภัย
อันตรายต่างๆ 
 

ประชาชนต าบลท่าวัด 10,000   จ านวนจุดเสี่ยง
ภัยอันตราย 

ประชาชนได้รับความรู้
บริเวณที่มีจุดเสี่ยงและ
หาวิธีปูองกันภัย
อันตรายต่างๆ 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๓ โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย
อันตราย 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความรู้บริเวณที่มีจุดเสี่ยง
และหาวิธีปูองกันภัย
อันตรายต่างๆ 
 

ประชาชนต าบลท่าวัด  10,000  จ านวนจุดเสี่ยง
ภัยอันตราย 

ประชาชนได้รับความรู้
บริเวณที่มีจุดเสี่ยงและ
หาวิธีปูองกันภัย
อันตรายต่างๆ 

ส านักปลัด 

 
 



๖๐ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๔ อุดหนุนการจัดท าแผนปฏิบัติ
การในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ินและอ าเภอแวงน้อย 
 

เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

อ าเภอแวงน้อย 10,000   ร้อยละความพึง
พอใจประชาชน 

ประชาชนทั้งอ าเถอ
จัดท าแผนปฎิบัติการ
ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ส านักปลัด 
ร่วมกับ 
อ.แวงน้อย 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๔ อุดหนุนการจัดท าแผนปฏิบัติ
การในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ินและอ าเภอแวงน้อย 
 

เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

อ าเภอแวงน้อย  10,000  ร้อยละความพึง
พอใจประชาชน 

ประชาชนทั้งอ าเภอ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ส านักปลัด 
ร่วมกับ 
อ.แวงน้อย 

 
 



๖๑ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๕ โครงการขับข่ีปลอดภัย
เสริมสร้างวินัยจราจร 

เพ่ือให้ความรู้และมีวินัยใน
การขับข่ีและจราจร 

ประชาชนต าบลท่าวัด 30,000   ร้อยละความ
พอใจพึงพอใจ
ประชาชน 
 

ประชาชนเพ่ือให้
ความรู้และมีวินัยใน
การขับข่ี 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๕ โครงการขับข่ีปลอดภัย
เสริมสร้างวินัยจราจร 

เพ่ือให้ความรู้และมีวินัยใน
การขับข่ีและจราจร 

ประชาชนต าบลท่าวัด  30,000  ร้อยละความ
พอใจพึงพอใจ
ประชาชน 
 

ประชาชนเพ่ือให้
ความรู้และมีวินัยใน
การขับข่ี 

ส านักปลัด 

 
 
 



๖๒ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๖ ฝึกอบรมผู้บริหาร ผอ.ศูนย์ อป
พร. อบต.ท่าวัด 

เพ่ือให้ความรู้ด้าน
อาสาสมัครปูองกันพล
เรือน 
 

ผู้บริหาร อบต.ท่าวัด 36,000   จ านวนผู้เข้า
อบรม 

ผู้บริหาร ผอ.ศูนย์ อป
พร. มีความรู้เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๖ ฝึกอบรมผู้บริหาร ผอ.ศูนย์ อป
พร. อบต.ท่าวัด 

เพ่ือให้ความรู้ด้าน
อาสาสมัครปูองกันพล
เรือน 
 

ผู้บริหาร อบต.ท่าวัด  36,000  จ านวนผู้เข้า
อบรม 

ผู้บริหาร ผอ.ศูนย์ อป
พร. มีความรู้เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

 
 
 



๖๓ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๗ ฝึกอบรมสมาชิก อปพร.-จัดต้ังใหม่ 
ฝึกอบรมสมาชิก อปพร.-ทบทวน 
 

เพ่ือฝึกและทบทวน  
อปพร. 

สมาชิก อปพร.  
ต าบลท่าวัด 

150,000   จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สมาชิก อปพร. ต าบล
ท่าวัด ฝึกและทบทวน 
อปพร. 
 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๗ ฝึกอบรมสมาชิก อปพร.-จัดต้ังใหม่ 
ฝึกอบรมสมาชิก อปพร.-ทบทวน 
 

เพ่ือฝึกและทบทวน  
อปพร. 

สมาชิก อปพร.  
ต าบลท่าวัด 

 150,000  จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สมาชิก อปพร. ต าบล
ท่าวัด ฝึกและทบทวน 
อปพร. 
 

ส านักปลัด 

 
 
 



๖๔ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันเฝ้าระวังรักษาและบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๘ โครงการจัดต้ังผู้ประประสานงานเฝูา
ระวังระดับชุมชน 

เพ่ือให้มีผู้
ประสานงานฝูาระวัง
ระดับชุมชน 

ประชาชนในต าบลท่าวัด 100,000   จ านวนผู้
ประสานงานเฝูา
ระวังระดับ
ชุมชน 
 

ชุมชนปลอดจากยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันเฝ้าระวังรักษาและบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๘ โครงการจัดต้ังผู้ประประสานงานเฝูา
ระวังระดับชุมชน 

เพ่ือให้มีผู้
ประสานงานฝูาระวัง
ระดับชุมชน 

ประชาชนในต าบลท่าวัด  100,000  จ านวนผู้
ประสานงานเฝูา
ระวังระดับ
ชุมชน 
 

ชุมชนปลอดจากยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

 
 



๖๕ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันเฝ้าระวังรักษาและบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๙ โครงการจัดหน่วย อปพร. ในการต้ัง
ด่านตรวจตราและเฝูาระวังในพ้ืนที่ 

เพ่ือตรวจตราและ
เฝูาระวังในพ้ืนที่
ต าบลท่าวัด 
 

ทั้ง 10 หมู่บ้าน 20,000   จ านวนด่าน
ตรวจและเฝูา
ระวังในพ้ืนที่ 

ชุมชนปลอดจากยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบป้องกันเฝ้าระวังรักษาและบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๕๙ โครงการจัดหน่วย อปพร. ในการต้ัง
ด่านตรวจตราและเฝูาระวังในพ้ืนที่ 

เพ่ือตรวจตราและ
เฝูาระวังในพ้ืนที่
ต าบลท่าวัด 
 

ทั้ง 10 หมู่บ้าน  20,000  จ านวนด่าน
ตรวจและเฝูา
ระวังในพ้ืนที่ 

ชุมชนปลอดจากยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

 
 
 



๖๖ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๖๐ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 
เปอร์เซ็นต์ 
 

เพ่ือให้ประชาชน
รู้จักกฎระเบียบใน
การใช้ถนน 
 

ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน 30,000   จ านวน
ประชาชนสวม
หมวกนิรภัย 

ประชาชนรูจ้ักกฎ 
ระเบียบในการใช้ถนน 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๖๐ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 
เปอร์เซ็นต์ 
 

เพ่ือให้ประชาชน
รู้จักกฎระเบียบใน
การใช้ถนน 
 

ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน  30,000  จ านวน
ประชาชนสวม
หมวกนิรภัย 

ประชาชนรูจ้ักกฎ 
ระเบียบในการใช้ถนน 

ส านักปลัด 

 
 
 



๖๗ 
 

 

แผนพัฒนาเดิม 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๖๑ โครงการฝึกอบรมปูองกันอัคคีภัยใน
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นการปูองกัน
การสูญเสียท้ังชีวิต
และทรัพย์จาก
อัคคีภัย 
 

ผู้บริหาร พนักงาน และ
หน่วยกู้ชีพ จ านวน 30 คน 

7,400   จ านวนผู้อบรม ปูองกันการสูญชีวิตทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สินจาก
อัคคีภัย 

ส านักปลัด 

 

เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ : ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๖๑ โครงการฝึกอบรมปูองกันอัคคีภัยใน
ส านักงาน 

เพ่ือเป็นการปูองกัน
การสูญเสียท้ังชีวิต
และทรัพย์จาก
อัคคีภัย 
 

ผู้บริหาร พนักงาน และ
หน่วยกู้ชีพ จ านวน 30 คน 

 7,400  จ านวนผู้อบรม ปูองกันการสูญชีวิตทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สินจาก
อัคคีภัย 

ส านักปลัด 
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